
28. årgang        Juni 2017 (2)                                           

 

 

 
 

 

Sundby Asyl  Intg. Inst. 0-6 år 

Frankrigsgade 3, 2300  København S 

Tlf : 3258 3001 – sundby-asyl@mail.tele.dk 
www.sundbyasyl.dk 

mailto:sundby-asyl@mail.tele.dk


Kære læser 
 
Sommeren er over os med alt hvad den byder på af regn, blæst og sol. Vi 
håber solen for alvor vil bryde igennem, så vi rigtig kan komme ud og lege 
med vand på legepladsen, og nyde at vi ikke behøver at have andet på 
end sommertøj. 
 
Vi har i sidste uge fejret Sundby Asyls 140 års fødselsdag.  
Det var en rigtig dejlig dag som bød på underholdning for børnene om 
formiddagen, og reception for børn, forældre og samarbejdspartnere om 
eftermiddagen. Der var mange der kom og hjalp os med at fejre huset, og 
vejret var heldigvis med os så vi kunne være på legepladsen. Tak for 
deltagelsen  
 
Jeg vil huske jer alle på at vi igen i år arrangerer bondegårdstur, i år er det 
torsdag d. 24. august. 
Jeg håber at I alle har lyst til at deltage. Det har været fantastisk at kunne 
fylde to busser og møde så talstærkt op på Barresøgård de sidste to år, så 
det satser vi også på at vi gør i år. 
 
Forberedelserne til kolonien er så småt begyndt. Vi tager afsted tirsdag 
den 5. til fredag den 8. september. Koloni er et tilbud til alle børn som er 
blevet 3 år. Jeg håber, at I tager godt i mod dette tilbud, da kolonien er en 
fantastisk oplevelse. Gang på gang oplever vi, at når gamle børn kommer 
på besøg og vi spørger hvad de husker fra deres tid i Sundby Asyl, er 
kolonien den første ting de nævner.  Den stemning som bliver skabt på 
Skovly er enestående. 

Tak for bidragene til denne udgave af Bro Bro Brille, og særlig tak til 
børnene for deres tegninger. 

God sommer til alle! 

Mange hilsner  

Pia 



Referat fra Forældrebestyrelsesmøde d. 04-04-17 

1. Ordstyrer: Malene 
2. Referent: Peter 
3. Dagsorden godkendt 
4. Referat fra sidste møde godkendt 
5. Ny leder v/ Pia 

a. Bygge videre på det gode: 
i. Tage beslutninger i fællesskab, men træde i karakter som 

leder når det gælder. 
ii. Sundby Asyl er en del Område Amager (trivselsskemaer, 

sprogvurdering). 
iii. Økonomien skal hænge sammen men hverdagen skal 

fungere. 
iv. Videreuddannelse af personalet. 
v. Pædagogisk forum prioriteres. 
vi. Mad og måltid fokus bevares og videreudvikles. 

vii. Mere bevægelse i pædagogikken (pædagogisk idræt). 
viii. Fri for mobberi (radiserne kommer også med nu). 

ix. Læseleg. 
x. Digitalisering af Sundby Asyl (Kbh. barn). 

xi. Legeplads som pædagogisk læringsrum. 
6. Evaluering af temaforældremøde 

a. Generelle positive tilbagemeldinger på mødet. 
b. Forældrebestyrelsen bakker op om temaforældremødet: 

i. Kandidater: 
1. Per Schultz Jørgensen 
2. Nogen fra Erik Seesgaard klanen 
3. Hans Henrik Knob 
4. Svend Brinkman   

7. Garderode v/ Flora/Pia 
a. Hvordan kan vi sammen forbedre forholdene i garderoben. 



b. Der diskuteres forskellige løsninger som tages op på 
pædagogisk forum. Implementering af løsninger tages op på 
næste forældrebestyrelsesmøde. 

8. Nyt fra ledelse og budget v/ Pia 
a. Budgettet ser fint ud. 
b. Pædagogisk tilsyn onsdag 04-05. Tilsynet gennemgås på næste 

forældrebestyrelsesmøde.  
c. Den 22. juni. fejres Sundby Asyls 140 års jubilæum. 
d. Maria og Sara stopper i forældrebestyrelsen. Tusind tak for 

jeres engagement og børn. Tak for input og konstruktiv kritik. 
Suppleanter Malene og Mark træder ind som fuldgyldige 
bestyrelsesmedlemmer. 

e. Tillykke til Christina for 10 år i forældrebestyrelsen. 
9. Personale i huset v/ Pia 

a. Der ansættes en ny pædagog til 1. juni på grøn stue. 
b. Der afholdes jobsamtaler d. 21. og 25. april.  
c. Sune, Niklas og Frederik stopper 31. maj. 
d. Lønnet praktikant starter 1. juni. 
e. Encita fasciliterer muligvis en pædagog 15 timer om ugen. 
f. Jakob PAU-studerende stopper til maj og kommer igen 

september. 
g. Vores vikarer vil gerne arbejde i sommerperioden. 
h. Stuerne: 

i. Radisestuen: Helene og Sejr + ukendt  
ii. Rød Stue: Flora, Maria og Trang (lønnet praktikant) 
iii. Grøn: Senihe, ny pædagog og en medhjælper 

10. Hvad er vi optaget af i huset v/ Helene 
a. Pædagogisk forum og personalemøde er blevet brugt til 

supervision ang. børn, med særlige behov. 
b. Vi har fået en ny leder. 
c. Bevægelsesdag og læseleg er der fokus på i hele huset. 
d. Planlægning af rokering af børnene (børn der skal i skole, nye 

radiser), herunder vidensoverdragelse til skolebørn samt 
forældresamtaler. 



e. Det uddannede personale har deltaget i Alenetids-
undersøgelse (BUPL). 

f. Fordeling af ansvarsområder personalet iblandt. 
g. Fokus på pædagogiske rutiner (gør vi hvad vi siger vi gør) 

11. Brev til Troels om Oliebladsgade v/ Maria 
a. Der har igen været folk i den forladte bygning på 

Oliebladsgade. 
i. Der opfordres til at ringe til politiet, hvis der observeres 

aktivitet i bygningen. 
b. Christina tager fat i Amager Øst Lokal Udvalg igen og opfordrer 

dem til at tage affære. 
c. Pia tager fat i SSP og laver en log til dokumentation. 

12. Forældresamarbejde mail fra Christianshavns Asyl v/ Pia 
a. Christianshavns Asyl møder ikke den samme 

forældreopbakning som Sundby Asyl gør. De vil gerne have 
gode råd og vil gerne vil have et møde. 

b. Vi afventer initiativ fra Christianshavns Asyl omkring mødet og 
der er opbakning fra forældrebestyrelsen til deltagelse i et 
eventuelt møde.  

13. Bedsteforældredag v/ Pia 
a. Det afholdes den 8. maj hvor bedsteforældre kan komme og se 

deres børnebørns institution. 
b. Der opfordres til at gøre bedsteforældre opmærksomme på 

dagen. 
14. Forældrebestyrelsen af ordet 

a. Malene og Flora har kigget på legepladsen. Malene vil søge 
Matasfonden om planter mm. til legepladsen. 

15. Evt. 
a. Koloni-forældretur: Der forslås Søndag 11. juni / Lørdag d. 17. 

juni  Pia undersøger om kolonien er ledig. 
b. Nordeafonden har pulje (man kan søge op til 5000 kr.) til 

støtte til tur for børn. Personalet vender tillbage med et 
konkret forslag til et projekt at søge penge til. 

16. Oplæsning af referatets notater 



17. Oprydning 
 
 
Kære forældre 

 

Mange tak for denne her gang. Jeg har nydt det rigtig meget, og det har 

været sjovt og lærerigt. 

Vi ses igen i midten af september, hvor jeg er tilbage i praktik i Sundby 

Asyl. 

 

Hilsen Jacob, studerende på Grøn 

 

 

 

 



Forældremøde på grøn stue 18.05.17   

 

Senihe bød velkommen og lagde efter en navnerunde ud med at fortælle 

om baggrunden for mødet. 

 

På grøn stue går der i øjeblikket 17 børn. På baggrund af tidligere 

udfordringer med de sociale relationer i børnegruppen og fordi der netop 

er rykket nye børn op på stuen efter andre er stoppet, er der behov for at 

afholde et møde. 

Senihe fortæller at de har ændret rammerne løbende for samling på grøn 

stue og nu har et fast program for hver dag. De taler f.eks. om Amigo 

mandag og fredag, og har massage torsdag.  

Derudover har børnene fået faste makkere til spisning, samling, massage 

og når de går tur.  

Alt sammen for at skabe ro omkring hverdagen. 

Børnenes makker er sat sammen efter pædagogiske overvejelser og vil 

skifte med jævne mellemrum. 

 

Der er fokus på at det skal være én samlet stue hvor alle kan være 

hinandens venner.  

Børnene taler bl.a. om temaer der kommer fra "fri for mobning" 

kampagnen.  

Senihe fortæller at børnene allerede er blevet bedre til at tale om emnet 

og til at forholde sig til mobning. 

 



Pædagogerne vil gerne have at forældrene er aktivt medvirkende til at 

skabe den fornødne ramme omkring de sociale spilleregler på grøn stue.  

Forældrene skal tale med deres børn omkring de ting de oplever som 

f.eks. venskab og drilleri. Og også gerne snakke med børnene ting der 

foregår på stuen eller legepladsen der i udgangspunktet ikke vedrører 

barnet.  

Børnene skal kunne mærke at det både er pædagoger og forældre der er 

med til at skabe en god ramme for deres hverdag i børnehaven.  

 

Pia nævner at de også gerne ser at vi som forældre reagerer hvis vi 

oplever situationer blandt børnene hvor der eksempelvis ikke bliver talt 

pænt eller drillet.  

Vi må gerne fortælle børnene hvis der er noget vi oplever de gør der ikke 

er i orden. Det gælder ikke kun egne børn men også de andre. Vi skal 

naturligvis ikke skælde ud eller lign. 

Forældrene opfordres også til at komme til pædagogerne med ting som 

børnene taler om derhjemme og som kunne have relevans får hele 

gruppens trivsel.  

 

Peter (Veras far) efterlyser konkrete forslag til hvad forældrene kan gøre.  

Pia fortæller at det kan være samtaler med børnene om situationer på 

legepladsen, eller hvordan siger man fra på en god måde hvis man ikke 

ønsker at lege. Eks: "jeg har ikke lyst til at lege lige nu, men jeg vil gerne 

senere...". 

 

Claus (Arthurs far) tilføjer at de derhjemme kan snakke om der i dag var 



nogle der var gode/dårlige venner på stuen, og dermed flytter fokus fra 

eget barn og til hele gruppen. 

Pia tilføjer at det kan styrke børnene i at tage del i hele gruppens sociale 

fælleskab og ikke kun egne behov og oplevelser.  

 

Stine (Moses’ mor) spørger hvad man kan gøre hvis det er ens eget barn 

der får et nej til at være med i en leg? 

Pia svarer at vi kan støtte børnene i at have mange "gode" venner i stedet 

for kun en "bedste ven”, og dermed flere muligheder for at lege med 

andre hvis man får et nej det ene sted. Legeaftaler mellem børnene, også 

med de der ikke normalt leger sammen, er en god ide.  

Fortæl også barnet hvorfor det måske har fået et nej. Eks: "ham/hende du 

spurgte var træt og havde ikke lyst til at lege lige nu, men måske i 

morgen..." osv. 

 

Peter (Helenes far) foreslår en introduktion til fri for mobning for 

forældrene, som kan bruges derhjemme.  

Det overvejes at bruge tid på det til efterårets forældremøder. 

 

Claus (Arthurs far) nævner at det er dejligt at der er blevet skabt mere 

åbenhed på stuen, i forhold til tidligere hvor tendensen var at børnene 

kom hjem med oplevelser som forældrene ikke måtte fortælle til de 

voksne. 

 

Peter (Veras far) tilføjer i forbindelse med mobning at der skal være fokus 

på hele gruppens dynamik fremfor enkelte individer. Så ikke tænke på 

den der mobber/ den der er offeret etc. 

 

Niels Erik (Linus’ far) spørger om der er en politik for hvad børnene må se 



på iPad'en i børnehaven? 

I forlængelse spørger Jeanifer (Dinas mor) om der generelt er en politik 

for iPad f.eks. Apps osv.? 

Pia fortæller at der ikke som sådan er en nedskrevet politik, dog skal det 

være Apps som henvender sig til børnenes alderstrin..  

Det er noget de vil kigge nærmere på.  

Som udgangspunkt bliver iPad brugt til apps med f.eks. Ludo, vendespil og 

til at se Ramasjang på.  

 

Til slut fik vi et eksempel på hvad børnene havde lavet i form af en 

stopdans hvor vi skulle stoppe hver gang ordet "stop" blev nævnt. 

 

Tak for et godt møde 

 



Hej alle forældre og børn i Sundby Asyl. 

Jeg vil lige præsentere mig selv lidt, da jeg er startet som ny pædagog på 

Grøn stue. Jeg hedder Tulle og er blevet kaldt det hele mit liv. Dog 

startede det kun som et kælenavn fra mine forældres side. Men jeg valgte 

selv at skifte navn for nogen år siden da det virkede mest naturligt.  

Jeg er 26 år og bor på Amager, hvilket jeg har gjort hele mit liv. Jeg er 

familie menneske med stort F og er selv midterbarn i en søskendeflok på 

tre. Derudover er jeg kæmpe fan af at have det sjovt og nyde livet.   

Jeg er nyuddannet pædagog i januar 2017, så jeg er rigtig spændt og 

glæder mig meget til at komme rigtig i gang med mit første job her i 

Sundby Asyl. Jeg elsker at lave kreative aktiviteter sammen med børnene 

og mener pædagogisk set det gavner børn rigtig meget, at få tid til at 

fordybe sig i forskellige projekter. Jeg går meget op i børnenes trivsel og 

jeg arbejder ud fra at støtte og fremhæve deres stærke sider for at give 

dem små succes oplevelser i hverdagen.  

Jeg går meget op i genbrug og i den forbindelse kunne jeg rigtig godt 

tænke mig at starte nogle projekter op sammen med børnene, hvor vi 

forvandler brugte ting til nye. Så hvis Ihar lyst til at hjælpe må i meget 

gerne gemme jeres toilet/køkkenruller, mælkepropper, dåser og brugte 

glas med låg. På forhånd tak.  

Jeg glæder mig meget til at lære jer og ikke mindst jeres børn bedre at 

kende. 

De bedste hilsner Tulle, pædagog på Grøn stue.  

 

 
 



Bedsteforældre-dag i Sundby Asyl mandag, den 8. maj 2017 
 
Jeg glædede mig til dagen. Jeg er farmor. 
Elvin, mit barnebarn, var kort tid forinden startet på Grøn Stue. Jeg 
glædede mig til at se stuen, 
som jeg vidste lå oppe på 1. etage. 
Andet vidste jeg ikke om Grøn Stue - altså lige bortset fra, at det var de 
store børn, som gik på 
Grøn Stue. 
Elvins mormor ville også komme til bedsteforældre-dag, og nu var det 
altså vores “lille” barnebarn, 
som vi har fulgt fra Radise-Stuen over 
Rød Stue, som var blevet en af de store børn, og som var begyndt på Grøn 
Stue. 
Grøn Stue er delt over flere rum, og jeg syntes, der var hyggeligt og rart. 
Elvin viste os rundt; vi så 
bl.a. udsigten mod Sundby Kirke, og vi 
så dukkekrogen. 
Bedsteforældre og børn samlede sig i det midterste rum omkring de 
runde borde. 
Vi blev budt velkommen og blev bedt om at sætte os ind i rummet mod 
kirken, i rundkreds på 
gulvet; og så skulle vi synge tællesange. 
Sådan startede dagen også for børnene på Grøn Stue til hverdag. 
Vi sang og talte og gættede forskellige dyr. 
Efter et meget passende antal sange blev vi trakteret med frugt, boller og 
vand ved bordene i det 
midterste rum. Vandet var i små kander, så børnene kunne skænke for 
deres gæster; rigtig fint! 
Som afslutning på dagen samledes børn og bedsteforældre, som tidligere 
år, på legepladsen, hvor 
der blev serveret kaffe. 
Børnene legede, solen skinnede og jeg tror, at mormor er enig med mig, 
når jeg siger, at vi er 



taknemmelige over, at vores barnebarn går 
i denne lille fine institution. 
Tak for endnu en dejlig bedteforældre-dag! 
 
Britta Margrethe Kristiansen, farmor til Elvin Dreijer Hørsted på Grøn Stue 

 

Kære børn og forældre! 

Nu er tiden desværre kommet, hvor jeg holder som pædagogmedhjælper 

i Sundby Asyl. Jeg vil derfor lige bruge et par minutter af jeres tid til at 

takke af og fortælle jer hvordan jeg oplevet, at være en fast del af den 

daglige gang i Sundby Asyl. Til starte med vil jeg pointere at, det virkelig 

har været et spændende, underholdende og yderst lærerigt arbejde jeg 

har haft her på institutionen. Da jeg startede tilbage i midt januar, var jeg 

ganske grøn i faget. Jeg havde aldrig skiftet en ble og kunne ikke nogle 

børnesange i hovedet - det hele virkede altså noget overvældende i 

begyndelsen. Dog med lidt god tålmodighed, gode tips og tricks fra mine 

seje kolleger og et fedt samarbejde med ungerne fandt jeg ud af det 

meste. Nu står jeg her fire og en halv måneder senere og føler mig som 

en ung fyr med et absolut styrket "far potentiale".  

Jeg vil gerne sige tak til alle mine dygtige medansatte for en skøn tid i 

huset sammen med jer, det har virkelig været en fornøjelse. Tusind tak til 

alle børene for alt vi har lavet sammen; i har gjort, at min hverdag blev til 

en leg. Jeg håber virkelig alt det bedste for jer i fremtiden og at vi ses 



igen. Tak til alle jer forældre for at have sådan nogle skønne unger, for de 

rosende ord og alt held i frem tiden til jer også.  

De bedste og varmeste hilsner  

Frederik B. Skovgaard.  

 

Kære alle i Sundby Asyl. 

Jeg vil takke mange gange for min stund hos jer. Det har været en sand 

fornøjelse. Jeg har oplevet et hus der summer af energi og lysten til at 

have noget med det at gøre; både for børn, personalet og forældre. Det 

høje faglige niveau som stedet har og den gode forældrekontakt er ikke 

en selvfølge og noget jeg sjældent har oplevet så markant som her. Så 

selvom det kun har været 1½ år føles det som en evighed siden, at jeg 

trådte ind af lågen første gang. Jeg har tidligere arbejdet (praktik) med 

børn i alderen 3-10 år, men at skulle arbejde i vuggestue afdelingen var 

fuldstændigt nyt land for mig. Derfor er jeg rigtig glad for, at jeg nu også 

har de erfaringer med i rygsækken. Endnu en gang tak for denne gang og 

god sommer  

 

De bedste hilsner Sune  

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio6-jhqN7UAhXlIJoKHdCZDZEQjRwIBw&url=https://www.tveast.dk/artikler/sommerbilleder-fra-seerne&psig=AFQjCNFLVJVFQ8XUnMX8eq-kPxNBWJ8XQQ&ust=1498662970491201


Kære forældre 

Jeg hedder Trang Dinh, 35år og bor i Ørestad.  

Min praktik her på Sundby Asyl er min 3. og sidste praktik, inden jeg er 

færdig som pædagog. Jeg har set meget frem til at komme her. Jeg har 

selv ønsket Sundby Asyl og er rigtig glad for at få pladsen. 

Jeg forventer at lære en masse spændende mennesker at kende, få nye 

udfordringer og få en masse ny viden med mig, som jeg kan bruge i min 

videre uddannelse som pædagog.  

TRANG DINH, 35ÅR 

VIETNAMESER 

UCC CAMPUS CARlSBERG 

 



Tillykke til Imani og familie med lillesøster 

Tillykke til Ludvig og familie med lillebror 

 

 

Husk bondegårdstur torsdag d. 

24. august 
 

Rigtig god sommer til jer alle  
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