Dagbog
Dagbog over min og pigernes tid sammen gennem fire måneder, hvor vi var hjemmegående mor og børn.
Dagbogen starter mandag d. 03. marts 2008 slutter mandag d. 07. juli 2008.

Mandag d. 03. marts 2008:
Så kom vores første dag som hjemmegående mor og børn.
Morgenen gik stille og roligt og Mille kom ud at sove til formiddag
ca. kl. 08.30.
I mens spillede Maja og jeg billedlotteri og Maja lærte at klippe
med en saks.
Jeg smurte en madpakke og ca. kl. 09.45 kørte vi alle tre af sted til
legestuen på Avedøre Bibliotek. Her er pædagogen Lisbeth
tilknyttet og i dag var der udover Maja og Mille børnene Philip,
Gustav og Alex med hver en forælder.
Efter vi havde spist frokost, handlede vi ganske kort og kørte
derefter hjem til middagsluren.
Pigerne sov ca. to timer samtidig, hvor jeg slappede af i mens.
Efter eftermiddagsmaden trillede vi en tur i tvillingevognen.
Det var en rigtig god debut på vores nye tilværelse.

Tirsdag d. 04. marts 2008:
Efter morgenrutinen og Milles formiddagslur kom ungerne i
flyverdragter (det var ret koldt til morgen ca. -2 grader) og så i
klapvognen.
Vi skulle til Nyhavn og besøge morfar. Vi tog s-toget til Nørreport,
hvor vi så skiftede til metroen. Vi stod af ved Kgs. Nytorv og gik
det sidste stykke til Nyhavn.
Her ventede morfar som hjalp med at slæbe unger og
pakkenelliker op ad trappen. Vi hyggede os et par timer og efter
frokost gik turen hjem igen. Vi missede desværre et s-tog med ét
minut (der var kun 20 minutters drift i dag, da der var rimfrost på
køreledningerne!?), så derfor gik vi op på Hovedbanegården og
købte en bolle og kiggede lidt på modeljernbanen.
Da vi nåede hjem ca. 13.45 stod den straks på middagslur.
Efter luren legede vi og da vi havde spist aftensmad gik vi alle en
tur i haven, da det havde sneet. Vi havde lommelygter med og
ungerne nød det i fulde drag.

Onsdag d. 05. marts 2008:
I dag var vi igen i legestuen på Avedøre Bibliotek. Vejret var dejligt
og Rasmus havde bilen, så vi tog Christianiacyklen derhen.
Det var en god cykeltur, hvor vi så mange spændende ting
undervejs (traktor, fugle og hunde).
Der var rigtig mange børn i legestuen i dag, så Maja var lidt genert.
Hun ville helst lave puslespil med mor i starten, men så gik legen
ellers.
Mille er rigtig tryg i legestuen og farer rundt fra første færd.
Efter frokost cyklede vi hjem og vi gik en lille tur med Mille i
klapvognen.
Maja havde Thomas med i barnevognen.
Efter middagsluren legede vi herhjemme.

Torsdag d. 06. marts 2008:
Mens Mille sov til formiddag malede Maja og jeg med farvelade.
Maja lavede nogle flotte billeder, som jeg har planer om at lave
nogle fine kort ud af. Da Mille havde sovet, kørte vi over i centeret
og gjorde nogle indkøb. Vi skulle bl.a. have nye sutsko til tøserne.
Som altid når vi er i centeret, skal vi have lidt at gumle på, så vi
købte nogle pølsehorn. Vi gik derefter på biblioteket, hvor vi
legede i børneafdelingen.
Efter frokost var det tid til middagslur. Rasmus arbejdede hjemme i
dag, så han blev flyttet lidt rundt med. Han kan nemlig ikke
arbejde på kontorpladsen under middagsluren, da Maja sover i
rummet lige ved siden af. Så han blev installeret i soveværelset
ved et til lejligheden opslået campingbord! Ja, med fire personer
hjemme på 84 m2 må man tænke kreativt!
Efter middagsluren og da Rasmus havde fri, gik vi alle fire en
forholdsvis lang tur. Mille sad i klapvognen og Maja kørte det
meste af tiden på sin røde motorcykel.

Fredag d. 07. marts 2008:
I dag stod den på fremstilling af påskepynt mens
Mille sov til formiddag. Maja og jeg fik lavet nogle rigtig flotte
påskeæg og -kyllinger til at sætte i potteplanterne (se dem HER).
Vi vil give dem til mormor, som vi skal besøge i morgen.
Kl. 11.15 kørte vi i christianiacyklen til Hovedbiblioteket, hvor jeg
skulle give en mundtlig boganmeldelse som repræsentant for
Romanklubben i forbindelse med en bogfestival på biblioteket.
Boganmeldelsen gik fint og ungerne var bare SÅ søde til at sidde
stille i mens.
Bagefter legede vi lidt i børneafdelingen. På vej hjem købte vi en
is, fordi tøserne havde været så dygtige.
Efter middagsluren legede vi og efter aftensmaden gik vi en
runde. Derefter legede vi i haven indtil Rasmus kom hjem fra
Jylland kl. 18.30.
Nu er den første uge som hjemmegående mor og børn slut og det
er gået over al forventning. Børnene er søde og glade og jeg
nyder tiden sammen med dem.

Mandag d. 10. marts 2008:
Vi sov længe i dag, helt til kl. 07! Efter morgenrutinen kom Mille ud
at sove.
Rasmus arbejdede hjemmefra, så han hørte efter Mille mens Maja
og jeg gik en tur. Det havde regnet i nat, så der var mange
vandpytter. Og Maja trådte i hver og en af dem! Hun fik tørre
bukser på, da vi kom hjem.
Så smurte vi en madpakke, hentede Mille og cyklede i legestue i
Avedøre. I dag var der også ret mange børn: Maja, Mille, Alix,
Philip, Kalle, Johanne og Nicoline.
Efter den fælles frokost legede og sang vi lidt og fik ryddet op. Vi
fik også handlet lidt efterfølgende. og Maja var meget dygtig til at
hjælpe mig med at finde varerne.
Efter middagsluren spiste vi lidt eftermiddagsmad og så gik vi alle
fire i haven og legede og fik ordnet lidt havearbejde.

Tirsdag d. 11. marts 2008:
I dag havde jeg planlagt, at Maja og jeg skulle bage. Så da Mille kom ud at sove, gik vi i gang med at bage muffins. Maja var
rigtig dygtig til at bage og hun synes især at det var spændende,
da der skulle puttes chokolade i dejen. Der var jo selvfølgelig
rigeligt med smagsprøver! Da Mille havde sovet sin sædvanlige
times tid i barnevognen, var det tid til at smage på kagerne. Vi var
alle tre enige om, at de var rigtig gode. (Opskrift på muffins).
Ca. kl. 10.45 tog vi christianiacyklen og kørte til Cirkusmuseet, som
ligger i Avedørelejren. Der var mange spændende rekvisitter fra
cirkusverdenen, men ungerne var mest begejstrede for
legerummene, hvor man bl.a. kunne gå på line.
Frokosten spiste vi hjemme og så var det tid til middagslur. Jeg
slappede af med en bog i mens. Vanen tro vågnede Mille først, og
det giver jo en dejlig lejlighed til at få en daglig stund alene med
hende også.
Efter eftermiddagsmaden gik vi en god tur. Jeg havde Mille med i
klapvognen og Maja havde en dukke med i sin klapvogn. Efter
turen legede vi i haven i en halv times tid, før vi gik ind for at lave
aftensmad.

Onsdag d. 12. marts 2008:
Efter morgenmaden legede pigerne bare så fint sammen, mens
jeg fik ryddet lidt op. Da Mille var lagt ud at sove, lavede Maja og
jeg atter påskepynt.
Denne gang lavede vi bl.a. to påskeharer med tilhørende karsebeholdere (se dem HER). Nu vil vi så spændt vente på karsens
ankomst. Da Mille vågnede, var det tid til at komme af sted mod
legestuen.
Rasmus kom hjem, netop som vi skulle til at cykle og sikke et held,
for det regnede temmelig meget. Så vi tog altså bilen i stedet.
Regnen var sikkert også medvirkende til, at der ikke var andre end
os i legestuen i dag. Men vi hyggede os alligevel meget sammen
med pædagogen Lisbeth.
Efter legestuen handlede vi lidt og Maja fik lejlighed til at træde i
en masse vandpytter!
Efter eftermiddagsluren fik ungerne lidt at spise og så var det tid til
en gåtur. Her blev der igen lejlighed til at træde i vandpytter, så da
vi kom hjem måtte buksepar nr. 2 hænges til tørre!

Torsdag d. 13. marts 2008:
Efter morgenrutinen kom Mille som vanligt ud at sove. Maja og jeg
lavede perlekæde og Maja morede sig også med at hælde
perlerne fra en beholder til en anden og tilbage igen. Derefter
legede Maja, mens jeg fik støvsuget. Nullermændene har virkelig
invaderet os, efter vi er blevet hjemmegående! Da Mille havde
sovet, cyklede vi over til centeret. Det regnede temmelig meget,
men ungerne var heldigvis i tørvejr i cyklen. Vi startede med at
købe en pose pølsehorn og ordnede derefter lidt ærinder.
Maja fik en tur i en lille karrusel. Mille fik også budet, men ville ikke.
Vi sluttede turen af med et besøg på biblioteket. Her legede vi lidt
og Maja lånte en Cirkeline-bog.
Efter frokost blev ti trætte unger puttet. Maja sov en hel time
længere end Mille i dag, så Mille og jeg fik rigtig leget på
tomandshånd.
Da Maja vågnede ved 16.30-tiden kørte vi alle fire til IKEA, hvor vi
spiste aftensmad og legede i børneafdelingen.

Fredag d. 14. marts 2008:
Mille havde haft en lidt urolig nat pga. hoste og var faktisk inde og
ligge hos os en stund. Dette betød, at hun kom tidligt ud at sove til
formiddag. Maja og jeg benyttede lejligheden til at finde de perler
frem, som vi købte i går. Jeg var meget imponeret over, hvor dygtig
hun var til at sætte perlerne (maxi-perler) på pladen og hun fik
hurtigt lavet et fint hjerte. Det hænger nu og pynter i vinduet på
værelset.
Da Mille havde sovet halvanden times tid, kørte vi i legestue i
Strandmarkskirken. Legestuen var vel besøgt, der var omkring 2025 børn plus forældre. I denne legestue er det
sognemedhjælperen Ulla, der styrer slagets gang. Først er der
rytmik og sang og bagefter er der fri leg med en masse
spændende legetøj. Mille var over stok og sten, mens Maja var lidt
mere tilbageholdende i starten. Vi spiste lidt brød derover og kl. 12
handlede vi en smule ind.
Efter frokost og eftermiddagsluren legede Mille og jeg med
bondegårdsdyr indtil Maja vågnede ca. tre kvarter senere.
Mandag d. 17. marts 2008:
I lørdags fik vi i et brev fra kommunen tilbud om plads til Maja i Børnehuset Søstjernen pr. 01. maj 2008. Derfor kørte vi lidt over
otte i morges på besøg i Søstjernen. Det virker som en rigtig fin
institution med gode forhold både inde og ude. Desuden er der fri
adgang mellem vuggestuen og børnehaven og det er jo lige noget
for os! Maja virkede lidt betuttet, men det er der ikke noget at sige
til. Men vi takker ja til pladsen. Om Maja så lige starter d. 01. maj,
det ved jeg endnu ikke.
Efter besøget i Søstjernen kom Mille ud at sove. Maja legede i
mens og så også Emil fra Lønneberg. Jeg smurte en madpakke
og kl. 10 cyklede vi af sted mod legestuen i Avedøre. Det
stormede en halv pelikan og der var modvind, så jeg måtte træde
godt til. Vi hyggede os meget i legestuen og begge piger er nu
meget trygge og glade for at være der. Efter frokost cyklede vi
hjem igen. Denne gang var der medvind, men til gengæld sneede
det rigtig meget. Men ungerne sad lunt og godt i cyklen. Efter
eftermiddagsluren legede vi indenfor, da vejret ikke indbød til en
tur udendørs.
Tirsdag d. 18. marts 2008:
Efter morgenmaden legede pigerne en stund indtil Mille skulle ud at sove. Jeg har bemærket, at de leger mere sammen nu. De
tumler rundt med hinanden, leger fangeleg m.v. Selvfølgelig er der
også uoverensstemmelser, men det er altså i småtingsafdelingen.
Men det varmer et moderhjerte helt usigeligt, at se sine to små
piger danse rundt med hinanden i hænderne.
Mens Mille sov, lavede Maja og jeg (nok mest mig) en drage. Den
blev fin, men det haltede lidt med flyvefærdighederne. Da Mille
havde sovet, kom tøserne i tvillingeklapvognen og så gik vi en tur i
centeret. Vi startede med de obligatoriske pølsehorn, hvorefter vi
handlede lidt. Også denne gang fik Maja en tur i karrusellen, Mille
havde stadig ikke lyst.
Vi legede ca. 45 minutter i børneafdelingen på biblioteket og Maja
lånte en Kaninus-bog med hjem.
Da vi kom hjem legede vi lidt i haven, hvorefter vi gik ind og spiste
frokost.
Efter middagsluren legede vi, indtil far havde fri. Så kørte vi ud til
"Flyvergrillen" og kiggede på flyvemaskiner.

Onsdag d. 19. marts 2008:
Da vi vågnede i morges var der faldet ca. 5 cm. sne udenfor. Maja var meget begejstret og vi aftalte at gå ud i sneen, når Mille
skulle sove til formiddag. Som sagt så gjort. Maja fik flyverdragt,
støvler og vandtætte handsker på og så var det bare ud! Jeg greb
sneskovlen og fik skovlet fortovet og havestierne. Maja tullede
rundt og så nærmere på sneen i mens. Jeg fik fundet bobslæden
frem og så gik turen i fuld fart rundt i haven.
Da klokken nærmede sig 10, pakkede vi Mille og madpakken og
cyklede til legestuen i Avedøre. Undervejs så vi mange
spændende ting. Bl.a. en due som sad og pustede sig op i et træ.
Maja synes, at duen havde en stor mave!
I legestuen var der udover os, Natascha på 2½ år og Philip på 1
år. Vi hyggede os meget. Det er også rart for mig, at kunne tale
"voksen-snak" med de andre forældre og pædagogen Lisbeth.
Hjemme igen legede vi en smule i haven, men da Mille ikke havde
flyverdragt på, blev hun hurtigt våd på bukserne.
Efter middagsluren og eftermiddagsmaden legede vi indtil kl. 16,
hvor vi hentede mormor ved toget. I morgen tager min mor og jeg
på påskeferie i Paris og kommer hjem igen søndag. Rasmus tager
ungerne med til farmor og bedstefar i Slagelse.

Tirsdag d. 25 marts 2008:
Så er påskeferien slut og det er hverdag igen. Jeg havde en
fantastisk tur til Paris sammen med min mor og Rasmus har hygget
sig med ungerne og familien herhjemme. Men vi havde savnet
hinanden alle fire, så gensynsglæden var stor.
Om Maja har haft lidt svært ved at undvære sin mor, ved jeg ikke,
men hun har i hvert tilfælde haft et par uprovokerede raserianfald i
dag. Derfor slappede vi også af i sofaen med "Emil" og "Pippi" i
TV, mens Mille sov.
Kl. 10.30 var vi til frisør, hvor Maja blev klippet. Hun var SÅ dygtig
og fik meget ros af frisøren, som gav hende en sød page-frisure.
Derefter købte vi pølsehorn (!), legede på biblioteket og handlede
lidt.
Efter frokost og middagsluren gik vi en god lang tur med Mille i
barnevognen. Maja havde sin dukkeklapvogn med og kørte fint
med den ca. halvdelen af vejen. Resten af turen sad hun på
søskendesædet.

Onsdag d. 26. marts 2008:
Efter morgenrutinen var Mille og jeg så uheldige at støde sammen, hvorved Mille faldt, med munden først, lige ned i en
træmotorcykel. Hun blødte rigtig meget og fik en kæmpe stor
overlæbe. Heldigvis var der ikke sket noget alvorligt. Efter denne
grimme oplevelse puttede vi en træt Mille i barnevognen.
Så gik Maja og jeg i gang med at bage pandekager. Maja rørte
dejen sammen og jeg bagte pandekagerne på panden. De blev
rigtig fine og vi smagte selvfølgelig en med det samme. Resten
gemmer vi til dessert i aften. (Opskrift på pandekager).
Da Mille havde sovet en times tid, kørte vi i legestuen. Her var
Natascha på 2½ år og Philip på 1 år også. Hverken Maja eller Mille
var dog i verdens bedste humør, så efter frokost cyklede vi hjem
igen. Mens jeg pakkede cyklen ud, rendte Mille om i haven og da
jeg skulle hente hende ind, var hun røget lige på rumpen i
fuglebadet! Så hun fik tørt tøj på fra inderst til yderst og kom
derefter ud at sove til middag i barnevognen. Maja var også træt
og ville meget gerne i seng.
Og så var det tid til kaffe til mor!
Efter middagsluren legede vi indenfor indtil Rasmus kom hjem. Så
gik han en tur ud med ungerne.

Torsdag d. 27. marts 2008:
Rasmus var i Jylland i dag, så vi tog det stille og roligt her til morgen. Jeg var den sidste der fik tøj på! Da Mille var lagt ud at
sove, smurte jeg en madpakke til dagens udflugt og Maja legede i mens. Jeg havde foreslået Maja, at vi skulle male med
farvelade, men da jeg havde fundet malegrejet frem, så hun noget skuffet ud. Hun troede åbenbart jeg havde foreslået
"chokolade" i stedet for "farvelade". Så vi måtte en tur ud i skuffen og finde et lille stykke chokolade.
Da Mille vågnede, pakkede jeg unger, madpakke og grej i tvillingeklapvognen og så gik turen med tog mod København.
Kl. 10.30 mødtes vi med Moster Tina på Nationalmuseet, hvor vi startede med at opleve "Børnenes Museum". Her var det tilladt
at røre ved tingene. Derefter spiste vi vores madpakker og derefter så vi en udstilling "Jordens folk" ganske kort.
Så gik turen hjem igen og Moster Tina tog med. Klokken blev næsten 14 inden børnene blev lagt til at sove til middag. Da de
sov, hyggede Tina og jeg hyggede i mens med kaffe og kage. Efter luren legede vi herinde.

Fredag d. 28. marts 2008:

Moster Tina overnattede hos os, så hun var med i aktiviteterne helt fra morgenstunden. Mens Mille sov legede vi andre og jeg
fik også smurt den vanlige madpakke. Da Mille havde sovet en times tid, pakkede vi ungerne i cyklen og kørte afsted mod
legestuen i Strandmarkskirken. Tina cyklede på Rasmus´ cykel og ungerne morede sig med at vinke ud til hende gennem
kalechens vinduer.
Der var mange søde børn og forældre i legestuen i dag og vi fik sunget og leget en masse. Et af højdepunkterne var dog vores
medbragte madpakke. Tøserne kunne næsten ikke vente med at finde den frem. Efter legestuen gik vi et par ærinder i centeret,
inden turen gik hjemad igen.
Ungerne fik en tør mås og blev lagt til at sove. Tina og jeg hyggede med kaffe og kage og da Rasmus kom hjem og kunne lytte
efter børnene, kørte Tina og jeg ud at handle. Derefter tog Tina hjemad.
Da ungerne vågnede havde de begge to "hygget sig" og efter bleskift fik de lidt eftermiddagsmad. Derefter legede vi indtil det
blev tid til aftensmad.

Mandag d. 31. marts 2008:
Vi sov længe i dag, så Mille kom også det senere ud at sove. Maja
og jeg malede fine billeder med farvelade. Jeg prøvede at lokke
hende til at bruge alle farverne, men som hun sagde: "Maja godt li
´ rød".
Vi fik også i dag smurt en madpakke og så cyklede vi over til
legestuen i Avedøre. Desværre var pædagogen Lisbeth syg i dag
og legestuen var derfor lukket. Så vi måtte finde på noget andet
at lave. Vi handlede først lidt ind og pigerne fik hver et par
kondisko nu, hvor foråret har meldt sig. Dem spankulerede de
stolte rundt i resten af dagen.
Efter handleturen kørte vi til en stor legeplads, der ligger på vejen
hjem. Men den var beregnet til noget større børn, så vi kørte
hurtigt videre til vores "egen" legeplads, der ligger tæt på vores
hjem. Efter legen cyklede vi hjem og spiste vores madpakke. Så
var det tid til at sove. Da Rasmus havde fri, kørte vi alle fire på
Hovedbiblioteket, hvor vi legede og lånte bøger.

Tirsdag d. 01. april 2008:
I dag var Mille en rigtig syvsover, hun sov helt til kl. 08! Hun plejer
ellers at komme ud at sove formiddagslur omkring kl. 08.30 08.45, men det gik jo ikke rigtigt i dag. Så formiddagsluren blev for
første gang nogensinde aflyst og jeg var lidt spændt på, hvordan
det ville gå.
Vi legede herhjemme indtil vi kl. 10 tog s-toget mod København. Vi
skulle ind på Københavns Bymuseum og besøge mine kollegaer
og i særdeleshed Stine, der snart går på barsel. Vi havde et rigtigt
hyggeligt besøg.
På vejen hjem fik jeg lovet ungerne en is. Jeg ville gerne finde en
softice, men det skulle faktisk vise sig at være umuligt på trods af,
at vi var fire steder, hvor de normalt har softice. Men Maja og Mille
var heldigvis tålmodige og til sidst købte jeg en bamseis med
tyggegumminæse. Ungerne delte isen og jeg fik næsen!
Da vi kom hjem, spiste vi frokost og efter en ren ble blev ungerne
lagt til at sove. Mille havde holdt godt ud og man kunne ikke
mærke hun manglede en lur.
Mens de sov, lavede jeg bl.a. fine kort ud af de malerier Maja lavede i går.
Efter luren spiste vi lidt frugt og da Rasmus havde fri, kørte vi en tur ud og ordnede nogle ærinder.
Onsdag d. 02. april 2008:

Efter morgenrutinen kom Mille som sædvanligt ud at sove. I mens
lavede Maja et meget flot fødselsdagskort til Moster Anni, som har
fødselsdag i morgen.
Da Mille havde sovet, tog vi bilen (Rasmus arbejdede hjemme i
dag) og kørte over i centeret. Vi købte straks de berømte
pølsehorn og derefter handlede vi lidt småting.
Kl. 11 havde vi en aftale hos frisøren til Milles første klipning. Hun
sad på skødet af mig mens frisøren klippede hende. Hun sad godt
nok ikke særligt stille, men hun var i godt humør og fik sig en fin
page-frisure. Rasmus og jeg synes faktisk, at frisuren har ændret
hendes udseende en del. Hun ligner mere Maja nu.
Efter frisuren tog vi på biblioteket, hvor vi legede. Dernæst kørte vi
hjem og fik frokost. Der var nu ikke den store appetit, maven var
nok fuld af pølsehorn!
Efter middagsluren gik vi ud for at lege i det gode vejr. Mille skulle
vaccineres i dag, så Rasmus kørte til lægen med hende. Maja og
jeg gik en tur med dukkevognen i mens.

Torsdag d. 03. april 2008:
I dag var vejret simpelthen så fint, så inden Mille skulle sove, gik vi
en tur i kvarteret. Mens Mille sov, legede Maja og vi så lidt
børnefjernsyn sammen. Kl. 10.30 skulle jeg et smut til lægen, så
der kiggede Rasmus efter børnene.
Da jeg kom hjem, legede vi i haven. Ungerne havde bl.a. gang i
sandkassen.
Maja havde set i den gode, gamle børneserie "Nana" at Nana og
hendes far spiste burgere. Det ville Maja også gerne have, så vi
kørte en tur på McDonalds. Ungerne fik hver et Happy meal og is
til dessert. Klokken var efterhånden blevet mange, så vi skyndte
os hjem til middagsluren.
Børnene sov til kl. ca. 16, hvorefter vi legede. Rasmus cyklede
senere en tur med dem i christianiacyklen, mens jeg startede på
aftensmaden.

Fredag d. 04. april 2008:
I morges var vi virkelige overskudsagtige og fik hele familien i bad.
Rasmus tog Mille med i brusebad og bagefter tog jeg Maja med.
Efter badet og morgenmaden kom Mille ud at sove. Maja og jeg
malede i malebog og legede indtil klokken blev ca. 09.40. Så gik
turen mod legestuen i Strandmarkskirken. Det var dejligt at komme
afsted, da legestuen i Avedøre jo havde lukket både mandag og
onsdag i denne uge. Der var ikke voldsomt mange i legestuen i
dag, men det gjorde ikke noget. Så kunne vi bedre lege og
snakke sammen. Efter legestuen handlede vi lidt ind i centeret. Da
vi kom hjem, var vi et smut i haven inden middagsluren. Efter
middagsluren gik vi atter i haven, hvor Rasmus og jeg fik ordnet
lidt, mens ungerne legede. Mille var dog bedst til at sidde og
beskue verdenen fra klapvognen. Nu venter weekenden, hvor vi
bl.a. skal til Korsør og fejre Moster Annis fødselsdag.
Mandag d. 07. april 2008:
Efter
en
dejlig

weekend, hvor vi rigtig har hygget os i Korsør, er det nu hverdag igen.
Dagen startede med, at Maja kom ind til mig i sengen. Rasmus var stået op, så hun og mig puttede sammen og så lidt
tegnefilm.
Da Mille kom ud at sove legede vi med Brio togbane, som Maja og Rasmus havde bygget på sofabordet.
Efter legen smurte vi en madpakke og så kørte vi i legestue i Avedøre. Her var Alix og hans far og senere kom der en ny pige,
Anna-Lea og hendes mor. Philip og hans mor kiggede også kort forbi. Vi hyggede, legede og efter frokost handlede vi lidt ind,
inden vi kørte hjem igen.

Da vi kom hjem var vi i haven ca. ½ times tid, da vejret var fantastisk. Efter en god lang middagslur på ca. 1 3/4 time, gik vi en
tur.

Tirsdag d. 08. april 2008:
I dag skulle vi på tur til København, så da morgenrutinen og Milles lur var overstået, pakkede jeg tvillingeklapvognen med
unger, madpakke m.v.
Vi tog s-toget til Nørreport, hvor vi skiftede til metroen. Vi stod af
på Kgs. Nytorv og gik ned til Morfar i Nyhavn. Han kom ned og
hjalp os op på 3. sal, hvor han bor. Vi hyggede og legede og da
ungerne havde spist frokost, gik vi en tur på Amalienborg
slotsplads for at se vagtskiftet. Vi kunne se på splitflaget, at Prins
Joachim var hjemme, men vi så ham desværre ikke. Derimod var
det morsomt at se vagtskiftet, som jo er meget højtideligt.
Garderne var meget flotte med deres bjørneskindshuer og sabler.
Efter vagtskiftet spadserede vi ad Esplanaden ned til det ny
Skuespilhus, hvor Rasmus hentede os i bilen. Han havde netop
afsluttet et møde i nærheden. Vi sagde farvel til morfar og kørte
hjemad. Begge tøser faldt i søvn undervejs, så de har nok været
mættet af indtryk. Da vi kom hjem, blev de straks puttet i hhv.
barnevogn og seng.
Efter middagsluren på godt to timer fik de lidt mad og så kørte vi
ud at handle. Vi skulle bl.a. have taget pasbilleder af pigerne. De
var ikke vildt begejstrede for det og billederne bærer også præg deraf!
Onsdag d. 09. april 2008:
I dag havde vi en superhyggelig morgen, hvor jeg og tøserne bl.a.
byggede en rigtig flot Brio togbane, hvor vi kørte med
batteridrevne tog.
Mens Mille sov, hyggede Maja og jeg med tegnefilm og vi tegnede
også lidt. Maja ville gerne have, at jeg tegnede Mor og Far, så det
gjorde jeg og tilføjede selvfølgelig Maja, Mille, Fenja og Edda.
Efter Milles lur cyklede vi i legestue. I dag var der Amalie,
Natascha og Sophia med hver en mor.
Efter frokost sang vi en masse sange, og så var det tid til at
komme hjem.
Da vi kom hjem, rendte pigerne en tur om i haven, mens jeg
pakkede ud. Da jeg kom om i haven og skulle hente dem, stod de
med hver en fod i fuglebadet!!! Øv.
Efter en gang tørt tøj var det tid til middagslur. Jeg slappede
velfortjent af i mens med en kop kaffe og labtoppen.
Efter luren spiste vi eftermiddagsmad og derefter fandt vi
sangkufferten frem.

Torsdag d. 10. april 2008:
I dag var dagen endelig kommet, hvor Maja skulle have en anden seng. Jeg var ude at købe en i går aftes, da børnene var
lagt. Hun har indtil nu ligget i en almindelig tremmeseng, som hun,
ved akrobatiske øvelser, kravlede ud af. Den nye seng er egentlig
også en tremmeseng, men her kan den ene langside afmonteres
og erstattes af med sengehest. Desuden er den lidt større end
den gamle seng.
Vi samlede sengen mens Mille sov, og Maja var meget stolt af sin
"stor pige seng".
Da Mille havde sovet, blev de puttet i tvillingevognen og så tog vi
bussen til rådhuset, hvor vi skulle bestille pas til pigerne. Det gik
hurtigt og smertefrit og bagefter gik vi på biblioteket og legede.
Da det blev frokosttid gik vi ind i den nærliggende bibliotekscafé
og spiste salatbuffet og brød. Efter frokosten gik vi hjemad. Vi
stoppede dog lige ind ved slikforretningen og købte en is.
Da vi kom hjem legede vi lidt i haven inden middagsluren. Majas
seng virkede over alt forventning i det hun faktisk sov til middag i
mere end 2 ½ time. Mille sov lidt over to timer og vi hyggede os
sammen indtil Maja vågnede.
Efter lidt at spise gik vi atter i haven, da vejret var fantastisk. Jeg fik plantet lidt og børnene legede fint.

Fredag d. 11. april 2008:
Rasmus var i Jylland i dag, han tog afsted i går morges, så vi var
kun os tre til morgenmaden. Men ungerne var bare SÅ søde og
der havde for øvrigt slet ikke været flugtforsøg fra den nye seng!
Efter morgenmaden fik ungerne tøj på og så legede vi (i den nye
seng) indtil Mille skulle ud at sove.
Kl. 09.45 kørte vi i christianiacyklen til legestuen i
Strandmarkskirken. Her sang vi en masse sange og legede med
det spændende legetøj. Vi spiste også frokost derover og jeg fik
en kop kaffe. Da legestuen var slut, handlede vi et par småting i
centeret. Bl.a. et par solbriller til Maja, som er lidt generet af det
stærke sollys.
Da vi kom hjem, legede vi en stund i haven og spiste lidt lækkert
på vores nye havebænk bagerst i haven.
Efter middagsluren fik ungerne lidt yoghurt og mælk og så legede
vi indtil Rasmus kom hjem ca. kl. 17.

Mandag d. 14. april 2008:
Efter en fantastisk weekend med tur til svømmehallen,
loppemarked, besøg af morfar og en masse herlig tid i haven, er
det nu hverdag igen.
Mens Mille sov til formiddag fandt Maja og jeg farveladen frem og
malede en stak flotte billeder. Nu skal jeg nemlig til at lave kort
igen, de er nemlig blevet populære.
Efter den sædvanlige smøren madpakke, kørte vi i legestue i
Avedøre. Vi tog bilen i dag. Rasmus arbejdede nemlig hjemme og
havde derfor ikke brug for den. Der var kun ét andet barn i
legestuen, så der var rigtig plads til udfoldelse. Efter legestuen
legede vi en smule på en legeplads i området inden vi kørte hjem
igen.
Efter en ren ble stod den på middagslur. Den var Mille (mærkelig
nok) ikke helt med på i dag og var ret utilfreds. Måske er det ved
at være på tide at droppe formiddagsluren? Nå, men Maja sov i
hvert tilfælde fint. Efter luren fik ungerne lidt yoghurt og derefter
blev der leget.

Tirsdag d. 15. april 2008:
Nu kunne det altså ikke udskydes længere...rengøringen! Så da
Mille var lagt ud, udstyrede jeg Maja med kiks, mælk og en
tegnefilm og så gik jeg i krig med nullermændene. Jeg fik også
vasket et par maskiner tøj. Puu, det er kedeligt. Men det er altså
endnu mere kedeligt i weekenderne, når vi alle er hjemme og
gerne vil hygge os sammen.
Efter rengøringen og Milles lur gik vi en tur i centeret. Jeg havde
nogle småærinder der skulle ordnes og børnene spiste de
obligatoriske pølsehorn i barnevognen i mens vi handlede.
Senere gik vi på biblioteket, hvor vi legede. Der mødte vi også
Kalle, Johanne, Nicoline og deres mor, som vi har mødt i
legestuen.
Vel hjemme igen spiste vi lidt frokost og så var det tid til
middagslur. Børnene må have været godt trætte for Mille sov over
2 timer og Maja over 2 ½ time.
Efter luren spiste vi lidt yoghurt og så gik vi en tur. Da vi kom hjem
legede vi i haven indtil Rasmus kom hjem ca. kl. 18.15.

Onsdag d. 16. april 2008:
I dag vågnede Maja lidt tidligt og kom ind til mig kl. 06.10. Men
hun er simpelthen bare så sød og putter og ser tegnefilm, mens
jeg vågner ordentligt. Rasmus kørte tidligt afsted til Jylland, så
ungerne og jeg tog morgenrutinen i et stille og roligt tempo.
Da Mille var lagt ud at sove, bagte Maja og jeg en drømmekage
(godt nok sådan en bag-selv-en i en kasse men alligevel!).
Da kagen var færdig, var det tid til at cykle i legestuen i Avedøre.
Her havde Lisbeth linet op til at ungerne kunne male. Maja var
meget begejstret og malede to tegninger, som kun bestod af én
farve: lyserød. Mille forsøgte sig også, men hun stak hurtigt
penslen ind i munden og så var det ikke sjovt længere.
Bagefter legede vi sammen med de fire andre børn der var der i
dag og mødrene fik en god sludder.
Efter frokosten sang vi sange fra legestuens sangkuffert. Vi
handlede et par småting inden vi cyklede hjem igen.
Da vi kom hjem var vi et smut i haven og sad bl.a. lidt på vores fine
bænk.

Ungerne sov igen i dag en god lang middagslur og da de vågnede var far kommet hjem igen. Senere kom Faster Rikke på
besøg.

Torsdag d. 17. april 2008:
I dag havde jeg lovet ungerne, især Maja, at vi skulle på bustur.
Så da morgenrutinen og Milles lur var overstået, tog vi afsted. Jeg
valgte at tage barnevognen, da den er nemmere at have med i
bussen.
Maja gik selv ned til busstationen og kom derefter op at sidde på
søskendesædet. Vi tog bussen og kørte ca. i 20 minutter og steg
af ved Rødovercenteret. Maja synes, det var sjovt at køre med
bus. Mille var mere interesseret i de kiks, jeg havde med.
I Rødovrecenteret købte vi lidt at spise og ungerne fik lov at rende
lidt rundt. Derefter gik vi på jagt efter en is og fandt heldigvis også
hurtigt en. Vi sluttede turen af med et besøg i legetøjsbutikken,
hvor ungerne hyggede sig med at kigge på det fine legetøj.
I bussen hjem sludrede vi med en pige jævnaldrende med Mille og
hendes mor.
Da vi kom hjem legede vi lidt i haven, inden det blev tid til
middagslur.
Efter den over to timer lange lur gik vi atter i haven, hvor vi legede indtil kl. 18. Og så måtte jeg i gang med aftensmaden.
I morgen fredag er det St. Bededag og den vil vi tilbringe i Korsør hos mormor.

Mandag d. 21. april 2008:
Så er St. Bededagsweekenden overstået og vi har nydt hvert
minut. Dels har vejret været helt fantastisk og dels har vi været
sammen med familien.
Men nu er det hverdag igen, heldigvis er vejret stadig fantastisk.
Maja kom forholdsvist tidligt ind til os i morges og hun faldt i søvn
igen mellem os. Mille sov længe, jeg tror klokken var over syv før
hun vågnede.
Efter morgenmaden og Milles lur cyklede vi over til legestuen i
Avedøre. Her var der i dag udover os, besøg af Alix, Lucas og
Semih med hver en forælder. Vi legede, hyggede, snakkede og
spiste kage, da Lisbeth havde fødselsdag i går.
Efter frokosten handlede vi en smule inden vi cyklede hjem igen.
Vel hjemme legede vi en stund i haven inden bleskift og
middagslur. Hverdagen må have tæret på ungerne, de sov nemlig
næsten 2 ½ time.
Efter luren legede vi både ude og inde.

Tirsdag d. 22. april 2008:
I dag havde jeg flere ting på programmet for tøserne. Mens først
skulle morgenrutinen og Milles lur klares.
Mens Mille sov, lavede Maja og jeg hjemmelavet is. Vi lavede to
slags: Vanilleis med Daim-stykker og vanilleis med hindbær. Maja
var meget dygtig til at røre med røremaskinen og hjalp selvfølgelig
også med at kvalitetstjekke chokoladen!
(Opskrift på is).
Da Mille havde sovet, pakkede jeg christianiacyklen og så gik
turen til Kystagerparken, hvor vi fodrede ænder. Mille fik dog mest
fodret sig selv!
Da brødet var spist, cyklede vi videre langs vandet til Valbyparken.
Her fandt vi, hvad vi kom efter: legepladser. Først legede vi på en
legeplads, der er lavet ud af træstammer. Bagefter legede vi på
den berømte naturlegeplads, hvor der er utroligt mange
udfoldelsesmuligheder. Her mødte vi Theodor (og hans mor), som
Maja har gået i dagpleje med hos Jonna. Theodors mor kunne
fortælle, at der var meget uro i deres dagplejegruppe (som Maja jo
også skulle have gået i). Det er selvfølgelig kedeligt, men bekræfter mig i vores beslutning om at sige farvel til dagplejen.
Efter en god gang leg cyklede vi hjem igen, spiste frokost og efter bleskiftet blev ungerne lagt.
De sov knap to timer og efter luren legede vi i haven i det fantastiske vejr. Jeg tror, at temperaturen var oppe omkring 14-15
grader, herligt!
Efter aftensmaden spiste vi isen. Det smagte fantastisk og intet blev levnet!

Onsdag d. 23. april 2008:
Onsdag er jo legestuedag, så efter morgenrutinen og Milles lur
cyklede vi til legestuen i Avedøre. Her var der i dag Alix, Natascha,
Lucas og Anna-Lea. Vi hyggede og legede og efter frokosten
sang vi sange fra sangkufferten. Efter legestuen handlede vi lidt
småting.
På vejen hjem kørte vi forbi Milles gamle dagplejer Ulla. Vi ringede
på og fik en lille sludder. Derefter kørte vi hjem og legede lidt i
haven.
Så var det som sædvanligt tid til bleskift og middagslur. Maja var
så træt i dag, at hun var kravlet i seng inden jeg fik set mig om.
Mille vågnede efter godt to timer og hun kom med ud i haven.
Maja sov så længe, at hun ikke nåede ud inden aftensmaden.
Vi fik i øvrigt i dag brev fra pladsanvisningen om, at Mille har fået
vuggestueplads i Søstjernen pr. 01/07-2008. Det er herligt, at hun
har fået plads samme sted som Maja, men jeg havde håbet på, af
forskellige praktiske grunde, at det var fra 01/06 i stedet for.
Men vi takker ja til pladsen.

Torsdag d. 24. april 2008:
Endnu en dag med fantastisk vejr! Solskin og op mod 15 grader.
Sådan en dag SKAL tilbringes ude.
Så efter morgenrutinen og Milles lur, pakkede vi tvillingevognen og
tog afsted mod København.
Vi tog toget og dernæst metroen og mødtes med morfar ved
Nyhavnsbroen.
Vi tog på en sejltur med havnebussen og steg af på Holmen Nord,
hvor vi nød synet af Operaen og havnen. Ungerne spiste deres
madpakker i første parket til Amalienborg.
Efter frokosten tog vi havnebussen tilbage til Nyhavn og så gik vi
op på en alle tiders legeplads på Skt. Annæ Plads. Legepladsen
er skræddersyet til små børn og ungerne morede sig meget. Morfar
overraskede os med is, det var vældigt populært.
Efter en herlig udflugt tog vi hjemad igen.
Ungerne var meget trætte efter de mange indtryk og sov ca. to
timer.
Resten af eftermiddagen tilbragte vi i haven.
Fredag d. 25. april 2008:
I dag sov vi rigtig længe, faktisk FOR længe, for klokken var 07.30
inden vi vågnede!
Og det skubber morgenens program en del.
Om fredagen plejer vi normalt at tage i legestuen i
Strandmarkskirken, som starter kl. 10. Men den sene start på
morgenen gjorde, at vi ikke rigtig kunne nå det.
Desuden skal vi tilbringe weekenden på en ødegård i Sverige
sammen med nogle venner. I den forbindelse er der en del
praktiske ting, der skal ordnes inden.
Så jeg besluttede at droppe legestuen i dag. Da Mille vågnede,
tog jeg ungerne med ud at handle. Da vi kom hjem legede vi i
haven. Efter frokost og middagslur legede vi herinde. Vi fik bl.a.
bygget en fin togbane.
Senere tog Rasmus pigerne med ud i haven.
Jeg må indrømme, at jeg savnede legestuen, da det er superrart
for os alle med en "ud af hjemmet-aktivitet".
Mandag d. 28. april 2008:
Så er det hverdag igen efter en herlig weekend i det svenske.
Rasmus kørte afsted til Skive kl. 05.00 i morges, så der var kun
tøserne og jeg til morgenmad i dag. Vi tog det ganske stille og
roligt og hyggede os meget.
Mille kom ud at sove ved 09 tiden og ca. en time efter cyklede vi til
legestuen i Avedøre. Her var Alix med sin far og Lucas med sin
mor. Alix´ far havde bagt en dejlig squashkage til os og ungerne
var vilde med den. Jeg har bedt om opskriften!
Faktisk var det i dag nok Majas sidste besøg i legestuen, da
pædagogen Lisbeth holder ferie de næste 14 dage. Og Maja
starter jo i vuggestue på mandag d. 05. maj. Men Mille og jeg
regner med at komme der igen, når Maja er kørt godt ind i
vuggestuen.
Efter legestuen skulle vi handle lidt. Men inden da, faldt vi over en
kæmpe bunke tørre bøgeblade, der fløj omkring i den stærke vind.
Det var simpelthen så sjovt at trampe i bladene og stå blandt dem,
når de hvirvlede omkring. Vi morede os kosteligt!
Efter handleturen cyklede vi hjem og legede i haven.
Efter bleskiftet blev ungerne puttet. Vi læste dog først Majas nye bog, der handler om dagens gang i en vuggestue.

Efter middagsluren gik vi en tur på legepladsen og derefter i haven, hvor vi legede indtil Rasmus kom hjem ca. kl. 17.30.

Tirsdag d. 29. april 2008:
Maja vågnede tidligt i dag, ca. ved 6-tiden. Hun kom ind til os i
sengen og så tegnefilm, mens vi snuede lidt længere.
Da morgenrutinen var klaret og Mille skulle ud at sove, ville Maja
også gerne sove lidt. Så Mille blev lagt i barnevognen og Maja i
sin seng. Og der var faktisk ro en times tid.
Jeg benyttede chancen til at lave lidt hjemmeside i mens. Efter
luren fik de lidt at spise og så tog vi bilen over til centeret.
Jeg havde samlet en del ærinder som skulle klares. Ungerne blev
"bestukket" af de sædvanlige pølsehorn og så var der ro til at
handle.
Da det kedelige var overstået, gik vi på biblioteket og legede en
halv times tid. På vej hjem kørte vi forbi den vuggestue, hvor Maja
skal starte på mandag. Men jeg tror, at det er svært for hende at
forstå.
Da vi kom hjem, spiste vi frokost og så blev børnene lagt. Mille var
en værre spradebasse og sparkede sig ud af voksiposen mange
gange. Men til sidst faldt hun dog i søvn.
Efter luren gik vi i haven og legede.

Onsdag d. 30. april 2008:
I dag var det faktisk den sidste dag vi havde sammen alle tre som hjemmegående mor og børn. Maja starter jo i vuggestue på
mandag d. 05. maj.
I morgen har Rasmus fri pga. 01. maj og det samme på fredag. Og
så er det jo weekend.
Det er faktisk ret vemodigt, da jeg synes, at vi har haft en
fantastisk tid sammen.
Nå, men i den anledning skulle der ske lidt ekstra. Mens Mille sov,
lavede Maja og jeg ispinde. Vi lavede chokoladeis og lakridsis.
Dem skal vi spise til dessert i aften.
Da Mille havde sovet, tog vi toget til København og gik i Tivoli. Det
første vi gjorde var at prøve Veteranbilerne. Det var rigtig sjovt og
Maja var god til at styre.
Derefter gik vi ned bagerst i haven til en stor legeplads, hvor
børnene trygt kan lege.
Det gav god appetit til vores medbragte madpakke. Efter maden
gik vi ned til søen og kiggede på de store karper. Og så var det tid
til en sejltur i Dragebådene! Det er om at holde tungen lige i
munden og skuden i søen med to livlige unger! Efter sejlturen var
det på høje tide at komme hjemad.
Men først købte vi en kæmpe tiger-ballon og to slik-hju,l som rigtig kan larme!
Da vi kom hjem, fik ungerne en ren ble og så var det tid til lur. Klokken var blevet næsten 15, så de var godt trætte. Efter luren
legede vi indtil det var tid til aftensmad. Efter aftensmaden spiste vi is, som faldt i god smag hos os alle fire.

Mandag d. 05. maj 2008:
Efter fire fridage med mange dejlige oplevelser, er det nu blevet
hverdag igen. Og dog da det var jo i dag, at Maja startede i
vuggestue.
Børnene sov helt til kl. 07.30 i dag, så Mille nåede ikke ud at sove
til formiddag. Vi skulle nemlig være i "Søstjernen" kl. 09.30.
Jeg har forsøgt at forberede Maja på denne dag, og hun var da
også helt med på, at vi skulle i "vuddestue" som hun kalder det.
Da vi kom derover, blev vi taget i mod af pædagogen Hong. Hun
viste os lidt rundt og derefter gik vi ud på legepladsen.
Institutionen har en kæmpe legeplads, som Maja og Mille straks
kastede sig over. Jeg holdt mig lidt i baggrunden, mens Hong
legede med Maja.
Kl. 11 gik vi igen, og vi var alle enige om, at det havde været en
succes.
Efter besøget i vuggestuen handlede vi lidt inden vi kørte hjem.
Da pigerne havde sovet til middag, kom mormor på besøg fra
Korsør. Pigerne blev meget glade for at se hende.
Da Rasmus kom hjem fra arbejde, tog mormor og jeg på en tøsetur. Rasmus cyklede derefter en rigtig lang tur med tøserne.

Tirsdag d. 06. maj 2008:
I dag sov børnene lidt længere så efter morgenrutinen lagde jeg Mille ud at sove. Det havde jeg dog ikke det store held med.
Hun har fundet ud af, at det er sjovt at sætte sig op i barnevognen. Jeg kommer så ud og lægger hende ned igen. Men efter
fem minutter sætter hun sig op igen osv. Så det blev ikke til meget søvn.
Men jeg nåede dog at finde skiftetøj, regntøj m.v. frem (og skrive navn i!), som Maja skal have liggende i vuggestuen.
Kl. 09.30 cyklede vi over til vuggestuen, hvor Hong og de andre tog i mod os. Hong tog Maja med ud på legepladsen, mens
Mille og jeg blev inden døre.

Efter en lille time sagde vi tak for i dag. Det var gået fint og Maja
havde fået flere "vil du lege-tilbud" fra de andre børn, men det
havde hun endnu ikke lyst til.
Efter vuggestuen handlede vi og så kørte vi hjem og spiste
frokost. Maja var mæt af oplevelser og tog sig en god lur på over
to timer. Mille var endnu engang mere beskeden og sov kun lidt
over en time. Eftermiddagen brugte vi i haven og ved 17-tiden
kom Faster Rikke på besøg.

Onsdag d. 07. maj 2008:
I morges prøvede jeg endnu engang at lægge Mille ud til en
formiddagslur, men det lykkedes heller ikke i dag. Hun satte sig op
i

vognen og det opdagede Maja inde fra og så pjattede de med hinanden igennem ruden. Så var det løb kørt. Jeg tror, at det er
ved at være slut med formiddagsluren!
Kl. 09.30 kørte vi i vuggestuen. I dag havde vi aftalt med Hong, at jeg skulle aflevere Maja og så køre igen. Så det gjorde jeg.
Hun græd heldigvis ikke, da vi gik. Hun skulle blive der til og med frokost. Mille og jeg kørte ud og købte en masse blomster til
haven i mens.
Kl. 11.15 hentede vi Maja igen. Hun fik tårer i øjnene og hendes mund bævede, da hun så mig og jeg fik en STOR krammer.
Hong fortalte, at det var gået fint, men at hun havde spurgt meget efter mor (snøft). På et tidspunkt måtte hun tilmed have
sutten. Igen i dag havde hun været lidt afvisende overfor de andre børn, men der er altså også 80 af dem!!
Da vi kom hjem, legede vi lidt i haven inden vi spiste frokost. Efter en ren ble stod den må middagslur. Maja sov over to en halv
time, mens Mille nøjedes med lidt over en time. Efter luren legede vi i haven og jeg fik plantet alle mine blomster.
Ved 17-tiden kom Morfar på besøg.
Torsdag d. 08. maj 2008:
Efter morgenrutinen gik vi ca. kl. 09 over til vuggestuen. Vi tog
barnevognen i dag, da vejret var fantastisk. Mille sad i
barnevognen og Maja sad på søskendesædet.
Hong var ikke mødt endnu da vi kom, så Maja blev lidt ked af det,
da vi gik. Men pædagogmedhjælperen Stine lovede at ringe, hvis
hun blev ved med at være ked af det.
Meningen var, at Maja skulle blive i vuggestuen til og med
middagsluren i dag.
Mille og jeg handlede lidt på vejen hjem og gik derefter i haven og
legede. Kl. 11 satte vi os og spiste frokost.
Vores dagsrytme er blevet rykket en del, da det hele jo helst skal
passe ind med institutionens tider.
Bedst som vi sad og spiste ringede Hong og fortalte, at Maja nok
havde bedst af at blive hentet. Hun havde været ret ked af det og
havde spurgt en del efter sin mor. Rasmus kørte over for at hente
hende. Hun blev meget glad for at se ham og så gav hun ham
ellers den helt store rundvisning. Dette vidner jo om, at hun føler
en vis tilknytning til stedet allerede.
Da de kom hjem, fik ungerne en ren ble og blev puttet til middagslur.
Mille sov igen i dag kun 1 time, mens Maja sov to.
Om eftermiddagen spiste vi boller og legede ude i haven.
Fredag d. 09. maj 2008:
Rasmus kørte til Jylland i går aftes, så tøserne var alene hjemme. Det fejrede Mille ved at vågne kl. 06!! Men vi havde en stille

og rolig morgen. Jeg øjnede straks muligheden for, at Mille kunne
tage sig en formiddagslur. Men Mille var ikke helt enig. Selv om
hun var træt, satte hun sig op 5-6 gange inden hun faldt i søvn.
Desværre nåede hun ikke at sove ret længe, inden vi skulle afsted
mod vuggestuen.
Maja græd lidt da hun blev afleveret og det var ikke så sjovt synes
jeg. Men pædagogerne var søde til at forsikre mig om, at det
hurtigt ville gå over. Og da jeg smuglyttede ved hegnet kunne jeg
da heller ikke høre noget!
Mille og jeg tog derefter i legestuen i Strandmarkskirken. Det var
hyggeligt at have alene-tid sammen med Mille. Efter legestuen tog
vi hjem og Mille blev lagt til at sove.
Hong ringede fra vuggestuen og fortalte, at alt gik fint og at Maja
sov trygt.
Mille sov en times tid og derefter var vi i haven, indtil vi hentede
Maja kl. 14.30. Hun var meget glad for at se os men var slet ikke
ked af det. Hun havde haft en god dag, hvor hun havde leget
med de andre børn. Det fejrede vi hjemme i haven med en is.
Da Rasmus kom hjem kørte vi ud og købte sandaler til tøserne.

Tirsdag d. 13. maj 2008:
Så er en herlig pinse-weekend veloverstået.
Rasmus kørte mod Jylland kl. 08.30 i morges. Heldigvis var vi ret tjekkede i dag og havde fået begge os selv og begge unger i
tøjet og fodret inden han kørte.
Ved 09-tiden satte jeg pigerne i barnevognen og så gik turen mod
vuggestuen. Jeg var spændt på, om Maja ville have "glemt" at hun
havde en rigtig god dag i vuggestuen i fredags og faktisk synes,
at det er et spændende sted. Børnene var ude på legepladsen da
vi kom, så der afleverede jeg hende. Hun græd en lille smule, men
det holdt hurtigt op igen (kunne jeg se gennem hegnet!).
På vejen hjem lagde jeg Mille ned i barnevognen og hun faldt i
søvn og sov en times tid.
Da hun vågnede handlede vi ind på Christianiacyklen.
Da det var overstået, spiste vi frokost og legede. Kl. 13 forsøgte
jeg at lægge hende til endnu en lur, men det lykkedes ikke.
Kl. 14.30 hentede vi Maja. Dvs., klokken blev faktisk 15 inden vi
gik hjem fra vuggestuen, for begge unger hyggede sig gevaldigt
på legepladsen. Det var bare gået helt perfekt med Maja i dag.
På vejen hjem var vi et smut på biblioteket.
Vel hjemme igen slappede vi lidt af inden aftensmaden. Efter
aftensmaden gik vi en lille runde i kvarteret.

Onsdag d. 14. maj 2008:
I morges var jeg overskudsagtig og stod op kl. 06.30. Og da ungerne først vågnede kl. 07, var jeg jo i tøjet og alt var klar til
dem. Det plejer jo ellers at være Rasmus, der er "morgenmand".
Mille og jeg afleverede Maja i vuggestuen ca. kl. 09. Hun gik straks
i gang med at lege i sandkassen. Faktisk havde hun knapt tid til at
sige farvel til os. Herligt!
Derefter tog vi s-toget til Hundige, hvor vi skulle handle lidt i Bilka.
Jeg forsøgte at lægge Mille ned til en lur, men hun var (selvfølgelig
og forståeligt nok) mere interesseret i togturen. Hun var rigtig sød
og charmerende og fik sagt hej til en masse mennesker OG et par
mannequin-dukker!
Vi købte tøj og gummistøvler til pigerne og vi faldt også for en fin,
grøn vippe til haven. På vejen hjem faldt Mille i søvn og hun sov i
hele to timer!
Da hun vågnede fik hun lidt yoghurt og så legede vi indtil vi skulle
hente Maja.
Da vi kom ud på vuggestuens legeplads, fandt vi en grædende
Maja sidde på skødet af pædagogen Line. Line mente ikke, at
hun var faldet eller lignende, men at hun bare var lidt ked. Hun
havde også kun sovet en time i dag. Men udover dette havde det været en fin dag. Vi legede derover ca. ½ time (så Mille også
kan blive vant til omgivelserne) inden vi gik hjem.
Hjemme legede vi ude og inde indtil Rasmus kom hjem kl. 17.30.

Torsdag d. 15. maj 2008:
Efter morgenrutinen var det tid til at aflevere Maja i vuggestuen.
Hun blev desværre ret ked af det, da vi gik, så det var ikke så
sjovt. Da jeg lurede gennem hegnet, havde hun fået sutten og gik
bare lidt omkring. Det var ikke rart at gå derfra, når jeg vidste hun
var ked af det.
På vejen hjem lagde jeg Mille ned til en lur, men hun sov vist slet
ikke og hun satte sig hurtigt op, da vi kom hjem. Så hun kom ind
igen og "hjalp" mig med at gøre rent.
Efter frokost kørte jeg en runde med hende i barnevognen for at
få hende til at sove. Hun faldt i søvn kl. 12.45 og kl. 13 ringede de
fra vuggestuen og fortalte, at Maja havde kaldt meget på mor i
dag og nok skulle hentes snart. Så Rasmus kørte ned efter
hende.
Mille sov en times tid og derefter blev der leget i haven.
Kl. 17.30 kom mormor på besøg.
Fredag d. 16. maj 2008:
I dag havde vi jo mormor på besøg, så morgenrutinen var jo en
leg. Kl. 09.15 gik Rasmus og Mille over med Maja i vuggestuen,
mens mormor og jeg tog en taxa til et fotografstudie, hvor vi skulle
fotograferes til en stilguide i Femina.
Rasmus fortalte senere, at Maja desværre også i dag græd da hun
blev afleveret. Det er ikke spor sjovt og man har lyst til at tage
hende med hjem igen. Men vi håber, at tiden arbejder for os.
Mille faldt i søvn på vej hjem og sov en times tid.
Rasmus passede hende indtil mormor og jeg kom hjem igen ved
14-tiden.
Vi hentede Maja ca. 14.45. Hun gik lidt rundt for sig selv da vi
kom. Det er hårdt at se, at hun ikke rigtig kan finde sig til rette.
Pædagogerne fortalte, at de havde været i Spejderhytten i dag
(en hytte i nærheden, der er tilknyttet byens institutioner) og at
Maja ikke havde brudt sig om det. Øv.
Vi legede lidt på vuggestuens legeplads inden vi gik over over i
centeret og fik en is.
Nu holder vi en uges ferie, hvor vi skal i sommerhus nord for Aabenraa.

Mandag d. 26. maj 2008:
Efter en dejlig ferie i Sønderjylland har hverdagen nu meldt sig igen. Og det betyder jo også vuggestuen for Maja. Jeg var
meget spændt på, hvordan det skulle gå efter en hel uges fravær.
Efter morgenrutinen kørte Mille og jeg Maja i vuggestue. Vi tog
bilen, da det øs-regnede. Maja blev ret betuttet fra det øjeblik vi
kom derover og hun græd hjertensskærende, da jeg skulle gå
igen. Faktisk hagede hun sig til mine ben. Det er simpelthen så
hårdt at skulle forlade sit barn, når hun er så ulykkelig. Desuden
får jeg dårlig samvittighed over for Mille, da jeg føler mig meget
mentalt fraværende i løbet af dagen pga. af tanker og bekymringer
mht. Maja. Jeg håber sådan på at det snart bliver bedre.
Vi har pr. dags dato besluttet at droppe Milles formiddagslur, da
det efterhånden havde udviklet til et borte-tit-tit nummer. Så kl. 10
kørte vi i legestue på Avedøre bibliotek. Vi var de eneste der var
der i dag, så Mille nød opmærksomhed fra to voksne og jeg fik en
god sludder med pædagogen Lisbeth.
Efter vi havde spist vores medbragte madpakke, kørte vi ud at
handle og derefter hjem. Mille tullede lidt rundt, fik en ren ble og
så var det tid til middagslur. Da det stadig øs-regnede besluttede
jeg mig for at lægge hende indenfor for første gang. Det blev en succes, idet hun faktisk sov 1½ time.
Ved 14.30-tiden kørte vi over for at hente Maja. Hun blev bare SÅ glad for at se mig og jeg fik rigtig mange kys og kram.
Pædagogen fortalte, at hun havde været ret ked af det i dag. Øv.
Da vi kom hjem hyggede vi og slappede af.

Tirsdag d. 27. maj 2008:
Rasmus og jeg har besluttet, at det så vidt muligt skal være ham der afleverer Maja om morgenen. Vi tror nemlig, at det er
ekstra hårdt for Maja at blive afleveret af mig OG Mille, som jeg jo altid tager med hjem igen. Så sådan blev det i dag.
Efter en stille og rolig morgen cyklede Rasmus over med Maja og afleveringen gik bare rigtig godt. Der var ingen tårer og Maja
vinkede flot farvel.
Mille og jeg ordnede lidt praktisk herhjemme og legede lidt inden vi gik en tur. Vi skulle en tur i centeret og ordne et par ærinder.
Vi var også et smut på biblioteket og legede. Faktisk så vi Maja i centeret, hun var på tur med vuggestuen. Heldigvis så hun
ikke os.
Da vi kom hjem var det frokosttid. Mille spiste en ostehaps og en hel rundtenom rugbrød. Og det er altså store sager for vores
lille undermåler!
Efter en ren ble lagde jeg hende til at sove til middag. Også indenfor i dag. Det er faktisk min kloge mor, der har rådet mig til at
prøve at lægge Mille indendørs, da hun mente, at hun blev distraheret af alle de forskellige lyde udendørs. Og også i dag sov
hun næsten 1½ time uden bøvl.
Ved 14.30-tiden hentede vi Maja. Hun brød ud i tårer, da hun så os. Også i dag havde hun været ked af det og kaldt på mor.

Men Hong mener, at vi skal fortsætte i samme dur som nu. Og jeg
er overbevist om, at de ved hvad de gør. Vi blev i vuggestuen ½
times tid og legede på legepladsen.
Da vi kom hjem fik vi en is i haven sammen med far og derefter
legede vi.
Onsdag d. 28. maj 2008:
Rasmus skulle til Jylland i dag og derfor afleverede Mille og jeg
Maja i vuggestuen efter morgenrutinen var vel overstået.

Pædagogen Hong var syg i dag og pædagogen Line var på ferie, så pædagogmedhjælperen Stine var alene her til morgen.
Maja blev ked af det og græd da vi gik og jeg må indrømme, at jeg havde svært ved at gå, da jeg jo vidste, at Stine havde
hænderne fulde i forvejen. Men gå måtte jeg jo.
Mille og jeg gik hjem og smurte en madpakke og så cyklede vi i legestuen i Avedøre. I dag var det en total kontrast til i
mandags, for der kom ikke mindre end otte børn med hver en forældre + en mormor. Så der var liv og glade dage.
Det kunne også mærkes på længden af Milles middagslur, idet hun sov 1 time og 45 minutter.
Da hun vågnede, cyklede vi over for at hente Maja. Her fortalte en vikar mig straks, at Maja havde været ret ked af det hele
dagen. Det blev jeg ked af at høre og også over, at de ikke havde ringet til mig. For jeg har meddelt vuggestuen, at de endelig
skal ringe, hvis hun er utrøstelig.
Så måske skal vi alligevel revurdere vores fremgangsmåde?
På vejen hjem handlede vi lidt småting og så fik ungerne lidt at spise og derefter legede de indenfor.
Rasmus kom hjem lidt før kl. 17.

Torsdag d. 29. maj 2008:
I dag vågnede børnene forholdsvist tidligt, omkring 06.30. Derfor benyttede vi lejligheden til at få alle mand badet. Jeg havde
tøserne med i brusebad på skift og Rasmus klarede sig selv til sidst!
Efter morgenmaden kørte Rasmus Maja over i vuggestuen. Han fik
en god snak med Stine om i går og fik afleveret Maja. Hun var
desværre også ked af det i dag.
Mille og jeg gik en lille tur, da jeg ville prøve at lære hende at "gå
pænt", dvs. at kunne holde i hånd, blive på fortorvet m.m. Det gik
nu ikke særligt godt, da Mille er en meget bestemt frøken. Så det
meste af turen havde jeg hende på armen.
Efter vores tur gik vi hjem og fik lidt at spise. Derefter legede vi ude
og inde og fik pakket lidt til de næste par dage, hvor vi skal ned til
mormor. Sidst på formiddagen ringede Stine fra vuggestuen og vi
fik en fin snak. Vi aftalte, at jeg skulle hente Maja efter
middagsluren. Efter Mille havde fået frokost blev hun lagt til at
sove ved 11.30-tiden.
Kl. 13 ringede Hong og meddelte, at Maja var vågen. Jeg var
desværre lidt i et dilemma, da Mille sov endnu, Jeg sagde til Hong,
at jeg ville komme så snart Mille vågnede. Det gjorde hun kl. 13.30
og så kørte vi straks over for at hente Maja, som blev meget glad
for at se os.
Da vi kom hjem legede vi i haven og spiste pandekager.
Da Rasmus havde fri, kørte vi til Korsør.

Mandag d. 02. juni 2008:
Efter en dejlig lang weekend var vi klar til en ny uge, som også bliver kort.
Vi havde venner på besøg i går, så pigerne kom lidt senere i seng. Men så sov de også lidt længere, nemlig til kl. 07.
Morgenrutinen gik stille og roligt og ved 08.15.-tiden cyklede Rasmus Maja over i vuggestuen.
Hun græd desværre også ved afskeden i dag.
Mille og jeg legede ude i haven i det dejlige vejr. Jeg fik også ordnet lidt vasketøj m.m.
Kl. 09.50 cyklede vi over til legestuen i Avedøre. I dag kom der et nyt ansigt, en lille pige ved navn Rosa med sin mor og far.
Anna-Lea kom også med sin mor. Så der var tøsetræf i dag. Da vi havde spist frokost, handlede vi lidt inden turen gik hjemad
igen.
Efter en ren ble, blev Mille lagt. Hun sov omkring to timer i dag. Rasmus hentede Maja kl. ca. 14.45. Hun havde også været lidt
ked af det i dag, men havde også haft mange gode stunder. Hun havde bl.a. tegnet tre fine tegninger til mor, far og Mille.
Stine sagde, at de havde fundet ud af, at Maja har det bedst med at vide præcis, hvad der skal ske. Gad vide hvem hun har

det fra?!
Da Mille vågnede, satte vi os ud på bænken i haven og spiste
pandekager. Det vakte lykke, specielt for Maja, der altid er sulten
efter noget "lækker noget".
Resten af eftermiddagen legede vi ude i haven.

Tirsdag d. 03. juni 2008:
Efter morgenrutinen cyklede Rasmus over med Maja i vuggestuen.
Hun
græd
også
i dag,
da
hun
blev

afleveret. Måske skal vi bare acceptere, at det måske vil stå på lang tid fremover.
Jeg havde planlagt, at Mille og jeg skulle på Fisketorvet i dag. Det er jo noget med, at det er Fars Dag på torsdag. Desuden har
morfar fødselsdag samme dag. Så vi skulle ud for at shoppe gaver.
Vi pakkede barnevognen og gik ned og tog s-toget til Dybbølsbro station og gik derefter ind på Fisketorvet. Her fik vi klaret
vores ærinder, kigget på fisk og hygget os. Mille var bare så sød at have med.
Da vi kom hjem, legede vi lidt inden bleskift og middagslur. Mille sov ca. 1½ time i dag. I mellemtiden blev en telefonledning
gravet over af nogle entreprenører, der arbejder ude på gaden. Det betød jo også, at vores internet røg og dermed Rasmus´
mulighed for at arbejde hjemmefra.
Så vi tog alle fire over for at hente Maja kl. ca. 14.50. Stine fortalte, at Maja havde haft en ret god dag i dag, så det var dejligt.
Vi legede lidt på vuggestuens legeplads inden vi kørte hjem igen. Efter en is i haven, besluttede vi os for at gå en tur i
kvarteret. På vores tur mødte vi Majas tidligere dagplejer Britta. Vi fik en lille sludder og Britta var glad for at se Maja, som dog
var lidt betuttet. Børnenes dag sluttede med aftensmad på terrassen.

Onsdag d. 04. juni 2008:
I dag var jeg rigtig overskudsagtig og havde sat vækkeur til kl. 06.15. Så jeg var i tøjet og klar, da ungerne vågnede. Jeg plejer
ellers at være god til at snue lidt lovligt længe. Morgenrutinen gik
rigtig godt og ca. kl. 08.30 kørte Rasmus Maja over i vuggestuen.
Og hurra, i dag gik afleveringen rigtig godt og uden tårer. Det var
bare dejligt!
Mille og jeg gik en lille tur, vi skal jo træne Mille til gadefærdsel. Det
gik også rimeligt godt i dag.
Kl. 10 fik vi besøg af vores søde nabo Mariann. Hun havde hæklet
to fine kjoler til pigerne.
Kl. 10.20 cyklede vi over i legestuen i Avedøre, hvor der også i
dag var pænt med børn. Efter frokost cyklede vi hjem igen og Mille
blev puttet ca. kl. 13.
Hun sov til kl. 14.30 og så var det tid til at hente Maja. Da vi skulle
ud med barnevognen var fortorvet gravet op, så jeg måtte have
hjælp af en nabo til at bære barnevognen over.
Vi fandt Maja i den store redegynge sammen med en flok unger
og pædagogerne fortalte, at hun havde haft en rigtig god dag i
dag. Hun havde været lidt ked af det til tider, men ikke noget vildt.
Dog havde hun kun sovet ca. 35 minutter i dag.
Da Rasmus kom hjem, kørte vi alle fire ud at handle. Vi skulle proviantere lidt til de foranstående fridage. Rasmus skal dog
arbejde på fredag, men bliver her på Sjælland.
Da vi kom hjem fra handleturen spiste vi straks, da især Mille var skrupsulten. Børnene var heldige og fik en slikkepind til
dessert.

Fredag d. 06. juni 2008:
Efter en dejlig grundlovs-fridag i går i Rikkes sommerhus i Vellerup,
måtte Rasmus arbejde i dag, mens Maja holdt fri fra vuggestuen.
Efter morgenrutinen, tog pigerne og jeg ca. kl. 10 over til
legestuen i Strandmarkskirken. Det var også ved at være længe
siden vi har været der.
Vi hyggede os med sang, rytmik og hyggeligt samvær med de
andre børn og forældre.
Efter legestuen handlede vi et par småting, hvorefter vi tog hjem.
Efter bleskiftet var det tid til middagslur. Begge unger skulle sove
på værelset, så jeg var ret spændt på, hvordan det ville gå. Og det
gik nu heller ikke helt perfekt, i det Mille overhovedet ikke lukkede
et øje. Hun sad dog stille og roligt og kiggede i bøger mens Maja
sov. Om eftermiddagen fik vi besøg af morfar, Anni, John og Tina.
Vi skulle grille og fejre morfar, som havde fødselsdag i går.
Mandag d. 09. juni 2008:
I dag sov både ungerne og jeg ret længe. Rasmus den stakkel, var stået rigtig tidligt op for at arbejde.
Morgenen gik stille og roligt og da klokken nærmede sig 09, kørte Rasmus Maja over i vuggestuen. Maja løb straks ud på
legepladsen og ville gynge. Da Rasmus gik igen, peb hun en
smule, men det gik hurtigt over (kunne han se gennem hegnet).
Mille og jeg kørte over i legestuen i Avedøre ved ti-tiden. Her var
der i dag fem børn med hver en forælder. Der var nye ansigter i
mellem, Aimee med sin mor og Christian med sin far. Vi hyggede,
legede og sang sange fra sangkufferten. Mille valgte rasleæggene med tilhørende sang: "Oppe på mit hoved (eks.), oppe
på mit hoved, har jeg et rasleæg, må jeg se. Da-da-da-daa, da-dada-daa, da-da-da-daa STOP!"
Efter sangen kørte vi ud og handlede stort ind til hele ugen og
Mille var bare så sød at have med.
Da vi kom hjem blev hun straks lagt til at sove. Klokken var ca. 15
da hun vågnede og så kørte vi med det samme over efter Maja.
Hun havde haft en rigtig god dag fortalte pædagogerne. Dejligt,
herligt, fantastisk!
På vejen hjem kørte vi på posthuset og hentede en pakke til
Rasmus, samt fik ordnet et par ærinder. Kl. 16 kørte vi hjem og så
legede vi i haven alle fire.
Efter aftensmaden gik vi det, vi kalder "en stor runde" i kvarteret. Maja havde sin trehjuler med, som hun lærte at køre rigtigt på i
går. Hun cyklede hele vejen og vi var meget stolte af hende. Mille foretrak klart at sidde i klapvognen.
Tirsdag d. 10. juni 2008:
Efter en uafbrudt søvn på 12 timer, vågnede ungerne kl. 07.30. Vi er i sandhed blevet begavet med et børn, der bare sover
igennem. Herligt!
Maja fik cornflakes til morgenmad og Mille fik havregryn. Dvs., at hun spiste nu ikke mere end et par skefulde. Jeg tror, at hun
har en tand eller to på vej, for hun putter også fingrene meget i
munden for tiden.
Efter morgenmaden afleverede Rasmus Maja. Det gik nogenlunde
fint, kun lidt klynk i dag.
Mille og jeg havde en aftale med morfar om at besøge ham i
Nyhavn. Så vi tog s-toget til Nørreport og skiftede derefter til
metroen, som vi tog til Kgs. Nytorv. Vi var hos morfar i et par timer,
hvor vi hyggede os og så billeder fra hans tur til USA.
Jeg havde en plan om, at lægge Mille til at sove i barnevognen på
vej hjem, men det passede ikke frøkenen.
Så hun blev, noget forsinket, lagt til at sove i børneværelset da vi
kom hjem ca. kl. 13.40. Det ødelagde timingen som er vigtig i
forhold til, at jeg gerne vil hente Maja kl. 15. Og ja, da kl. blev 15
snorksov Mille stadig.
Rasmus kom hjem 15.20 og så kastede jeg mig i bilen og kørte
over for at hente hende. Hun virkede lidt reserveret overfor mig.
Kunne hun mærke, at jeg kom senere end sædvanligt? Nå, men
hun tøede hurtigt op. Jeg fik ikke rigtig talt det store med pædagogerne, men jeg tror at dagen var gået fint.
Da vi kom hjem, gik vi en tur i kvarteret alle fire. Maja havde også sin trehjuler med i dag. Hun cyklede dog ikke så meget på
den, da hun "fik ondt i sandalerne" af det!

Onsdag d. 11. juni 2008:
Efter morgenrutinen cyklede Rasmus over med Maja i vuggestuen. Afleveringen gik fint og Maja løb glad ud på legepladsen.
Kl. ca. 10 cyklede Mille og jeg over i legestuen i Avedøre. Her var der også i dag et pænt fremmøde med 7 børn med hver en
forælder + en storesøster.
Mille var dog ikke i det bedste humør i dag. Hun ville helst sidde hos mig og fik under frokosten et flip, da jeg forbød hende at
rende rundt blandt legetøjet med en nutellamad. Den lille diva var helt nede og ligge på gulvet af vrede!
Efter at have sunget et par sange (Mille valgte i dag katten som symboliserer "Se den lille kattekilling") cyklede vi direkte hjem.
Mille virkede meget træt og jeg skyndte mig at lægge hende i seng. Men hun faldt ikke i søvn før omkring kl. 13.40.
Kl. ca. 14.10 ringede Line fra vuggestuen og fortalte, at Maja ikke var helt på toppen og nok burde hentes snart. Dilemma, med
et barn der sover og et barn der skal hentes. Rasmus var i Odense og kunne derfor ikke hjælpe.
Kl. 14.30 vækkede jeg Mille og så tog vi Christianiacyklen over for at hente Maja. Hun blev glad for at se os og vi glade for at se

hende!
Vi var et smut på biblioteket inden vi tog hjem.
Torsdag d. 12. juni 2008:
Morgenrutinen gik stille og roligt og igen i dag cyklede Rasmus
over med Maja i vuggestuen. Afleveringen gik igen i dag som en
drøm. Hun var superglad og afskeden gik fint.
Mille og jeg havde en mission i dag. Vi havde længe trængt til en
ny

kaleche til christianiacyklen idet den gamle var utæt. Så vi tog s-toget til Nørreport og hoppede over i metroen og stod af på
Christianshavn St. Mille skulle på "Staden" for første gang. Vi gik af Prinsessegade og fandt hurtigt Christiania. Vi gik af
Pusherstreet og fandt forretningen, hvor vi købte en fin ny kaleche. Så nu slipperne pigerne for vådt hår i regnvejr!
Vi tog turen hjem igen og handlede undervejs.
Da vi kom hjem smurte jeg en lækker frokost til Mille. Hun spiste dog stort set intet. Jeg er helt sikker på, at hun er ved at få
tænder. Det blev tid til middagslur og efter et kvarter sov hun som en sten. Lidt i tre cyklede vi over for at hente Maja. Vi fandt
hende på legepladsen, hvor hun var i færd med at bage en sandkage sammen med Ida Marie.
Pædagogerne sagde, at dagen var gået fint og at hun var begyndt at lege mere med de andre børn. Herligt!
Pga. af den forventede lock-out er institutionen ved at forberede pasningen i denne periode. Det bliver sådan, at børnene kan
blive passet to dage i træk og skal derefter passes hjemme i fire dage i træk og så fremdeles. Heldigvis er det jo ikke et problem
fra os, men stakkels alle de forældre, der skal bruge ferie på det. Men nogen kampe skal jo tages!
Da vi kom hjem legede vi i haven.

Fredag d. 13. juni 2008:
Rasmus kørte til Jylland tidligt i morges, så vi tøser var alene hjemme. Mille var hård ved sin mor, da hun vågnede allerede kl.
06.20! Men ud af fjerene og i gang!
Morgenrutinen gik fint, på trods af, at jeg havde temmelig ondt i
maven. Maja var sød og kom og pustede på den! Omkring 08.50
cyklede vi over i vuggestuen. Maja var ført et flot lyserødt skørt
(over cowboybukserne) fra klæd-ud-kassen. Afleveringen gik
ganske fint, selv om hun peb lidt, lige da vi gik.
Mille og jeg nåede lige et smut hjem inden vi cyklede over i
legestuen. Her var der mange børn i dag. Ca. 20 stykker med hver
en mor eller bedstemor. Vi sang en masse sange (som legestue"lederen" Ulla selv har skrevet) og legede med legetøjet. Vi fik
også lidt at spise, da der er brød, frugt og kaffe/te for 5 kr.
Da vi kom hjem fik Mille en ren ble og blev lagt til at sove
middagslur. Hun sov efter 15 minutter og luren varede ca. 1 ½
time. Vi tog tvillingeklapvognen over for at hente Maja, som havde
haft en fin dag i vuggestuen. Efter vuggestuen tog vi tog og metro
ned til morfar, som havde inviteret på flæskesteg.
Kl. 18.15 stødte Rasmus til selskabet. Ungerne hyggede sig rigtig
meget og spillede bl.a. på morfars gamle enarmede tyveknægt. Til sidst fik de lov til at bade i morfars store badekar, det var
sjovt.
Kl. 20 tog vi to trætte børn med hjemad og de kom direkte i seng.
Forresten er pædagogstrejken og den varslede lock-out i dag afblæst, da parterne indgik forlig.

Mandag d. 16. juni 2008:
Efter en dejlig weekend i sommerhus tog vi så hul på en ny uge.
Maja er begyndt at vågne noget tidligere, nemlig kl. 06.30. Så kalder hun på Mille, som jo så desværre også vågner. Men det
positive ved det er, at vi faktisk kan nå morgenrutinen OG få afleveret Maja til omkring kl. 08. Næsten.
Afleveringen gik fint i dag, selv om Maja var lidt betuttet.
Mille og jeg kørte i legestuen i Avedøre, hvor der i dag var et flot fremmøde på syv børn med hver en mor/bedstemor. Fire af
børnene var nye ansigter: Liva, Omar, William og Katharina.
Mille legede fint og jeg fik sludret med Lisbeth og de andre voksne. Men da det var tid til at spise madpakker fik Mille et mega
flip. Hun kastede sig rundt på gulvet og skreg i vilden sky. Efter et par mislykkedes forsøg på at trøste hende tog vi hjem. Jeg
lagde hende direkte i seng, hvor hun efter ganske kort tids brokkeri faldt i søvn og sov 2 timer og 45 minutter! Barnet var jo træt!
Ved 13-tiden ringede Stine fra vuggestuen og fortalte at Maja havde været ret ked af det i dag, men at hun p.t. sov til middag.
Vi aftalte, at jeg skulle hente omkring kl. 15. Det gjorde jeg og Maja blev rigtig glad for at se mig. Hong fortalte, at Maja dog
også havde haft gode perioder. Mandage er altid lidt hårde ved Maja efter en weekend i familiens skød. Men jeg kan mærke, at

jeg er blevet bedre til at takle, at hun ikke altid er jublende lykkelig
for vuggestuen.
Kl. 16 kørte Rasmus og Mille ud for at handle til hele ugen og Maja
og jeg hyggede os i mens med at se "Karlsson på taget".
Efter aftensmaden havde vi en god aftenrutine med
godnathistorie og godnatsange. "Papegøjen fra Amerika" er det
store hit i øjeblikket.

Tirsdag d. 17. juni 2008:
Igen i
dag

havde vi en fin morgen, hvor vi var mere eller mindre klar til kl. 08. Rasmus cyklede Maja over i vuggestuen, hvor børnene var på
vej på legepladsen.
Mille og jeg lavede dej til boller, da aftensmaden står på burgere. Mille var flinkt til at hjælpe til. Da dejen var færdig, kørte vi ud
for at handle. Mille fik en rosinbolle til at hjælpe på tålmodigheden.
Da vi kom hjem igen, trillede vi boller af dejen og bagte dem færdige. Senere legede vi både inde og ude indtil det blev tid til
frokost. Men igen i dag vægrede hun sig mod at spise og blev vildt sur. Så jeg lagde hende i seng, og ligesom i går faldt hun
hurtigt i søvn.
Da jeg skulle overvære en studiekammerats eksamen kl. 13 på universitetet, lyttede Rasmus efter Mille i mens. Heldigvis sov
hun 2 ½ time, så han blev ikke alt for forstyrret i sit arbejde. Rasmus og Mille hentede Maja ca. kl. 15. Hun havde haft en
nogenlunde dag i vuggestuen bortset fra, at hun kun fik sovet ca. 40 min.
Jeg kom hjem samtidig med Rasmus og tøserne.
Resten af eftermiddagen gik med leg og aftensmad, hvor vi nød de gode burgerboller.

Onsdag d. 18. juni 2008:
Endnu en tjekket morgen, hvor alle var i tøjet og havde spist morgenmad til kl. 08. Rasmus cyklede over med Maja, som
indledningsvis var i godt humør. Men da Rasmus skulle gå, blev hun ked af det. Øv.
Mille og jeg legede hjemme indtil kl. 10, hvor vi cyklede over i legestuen i Avedøre. Det er sjovt at cykle med hende bag på
damecyklen, for af og til kan jeg mærke hendes små hænder klappe mig på ryggen.
Igen i dag var der et pænt fremmøde i legestuen og vi hyggede os
meget.
Jeg frygtede lidt for frokosten, men Mille var rigtig sød og spiste
godt. Efter maden sang vi sange fra sangkufferten. Mille valgte
"Se den lille kattekilling".
Derefter cyklede vi direkte hjem og Mille fik en ren ble og blev lagt
til at sove. Hun sov ca. 1 ½ time og det passede fint med
hentningen af Maja. Da vi kom ned til vuggestuen kunne jeg høre
Maja græde helt ude fra vejen. Måske er en mors hørelse bare
skærpet, når det gælder hendes eget barn??
Line fortalte dog, at hun havde haft en fin dag, men at Maja typisk
bliver ret pylret efter at de har spist frugt. Det er ligesom om, at
hun ved, at så kommer mor snart.
Line fortalte også, at Mille skal starte på Muslingestuen, hvor jo
også Maja går. Det er dejligt. Desuden fortalte hun, at de pønser
på, at Maja skal starte i børnehave efter vores sommerferie, dvs. i
midten af august. Det bliver spændende!
Da Rasmus havde fri, kørte vi i IKEA. De havde et arrangement, hvor man sammen med sine børn kunne lave en Sankt Hans
heks. Desuden var der pølsehorn og rød sodavand til ungerne. Vi fik lavet en flot heks og fik også handlet lidt. Vi fik lagt et par
trætte børn ved 19.30-tiden.
Torsdag d. 19. juni 2008:

Øjj, det var svært at komme op i morges! Vi gik først i seng omkring
kl. 01 og det straffes prompte næste morgen. Men ud af fjerene
kom vi da og fik ungerne og os selv i tøjet og fodret af.
Rasmus afleverede Maja og det gik som det plejer.
Mille og jeg fik ordnet nogle praktiske gøremål herhjemme inden vi
kl. 10 begav os ud på en tur med barnevognen. Vi skulle have
handlet lidt ind til weekenden og vi var også en tur på biblioteket,
hvor Mille legede en masse.
Da vi kom hjem, spiste vi frokost sammen med Rasmus som havde
hjemmearbejdsdag. Efter maden og bleskift blev hun lagt til en
middagslur ca. kl. 12.45.
Da klokken nærmede sig 15 var Mille stadig ikke vågnet. Derfor
lyttede Rasmus efter hende, mens jeg cyklede over efter Maja.
Hun havde haft en fin dag i vuggestuen, men havde også i dag
haft perioder, hvor hun havde været ked af det. Det må vi
desværre nok bare vænne os til.
Da vi kom hjem, var Mille stadig ikke vågnet! Hun sov faktisk 3 ½
time i dag, det er helt vildt! Rasmus var kok i dag, så mens han kreerede i køkkenet gik vi andre en "stor runde" i kvarteret.
Ungernes dag sluttede med et brusebad sammen med mor og en god omgang tumleleg på værelset.

Fredag d. 20. juni 2008:
Rasmus kørte til Jylland i går aftes, så tøserne og jeg var alene hjemme her til morgen. Jeg havde stillet vækkeur, så jeg var klar
og i tøjet da ungerne vågnede.
De var rigtig søde, så morgenen gik uden problemer.
Vi cyklede over i vuggestuen og afleveringen fik faktisk over
forventning i dag. Maja peb lidt da vi gik, men ikke meget.
Mille og jeg var hjemme igen ca. 08.45 og jeg fik ryddet lidt op
efter morgenen, inden vi kørte over i legestuen i
Strandmarkskirken.
Her var der i dag ret mange børn og forældre. Jeg vil skyde på en
ca. 40 i alt. Mille hyggede sig og jeg fik som sædvanligt en god
sludder. Især med Trine, som er mor til Anna-Lea.
Kl. 12 kørte vi hjem igen og efter det obligatoriske bleskift blev
Mille lagt til at sove. Hun faldt hurtigt i søvn og sov til kl. ca. 14.45.
Vi kørte over for at hente Maja, som blev glad for at se os. Vi kørte
hjem og var faktisk kun lige hjemme at vende inden vi atter kørte
over i vuggestuen, hvor der var sommerfest fra kl. 16.
Hver familie skulle medbringe en ret og jeg havde lavet
minipizzaer. Rasmus stødte til festen kl. 17 og vi hyggede os
meget. Institutionen havde arrangeret forskellige sjove aktiviteter for børnene og efter spisningen var der bål med afbrændning
af heks i anledningen af Sct. Hans på mandag. Desværre blev Mille sløj under festivitasen og fik feber og kastede op. Så både
hun og Maja røg på hovedet i seng, da vi kom hjem ved 19.15-tiden.

Mandag d. 23. juni 2008:
Efter en dejlig weekend i Korsør tog vi i dag hul på Milles sidste uge som hjemmegående barn.
Morgenen gik stille og roligt, selv om Mille var en smule morgensur.
Majas vuggestue skal være i spejderhytte hele ugen, så der afleverede Rasmus hende ved 08.45-tiden. Afleveringen gik godt,
selvom hun var lidt ked af da Rasmus gik, men det gik heldigvis
hurtigt over, kunne han se.
Mille og jeg cyklede over i legestuen i Avedøre ved 10-tiden. Her
var der et pænt fremmøde og vi hyggede os meget.
Efter frokost stor-handlede vi, inden vi cyklede hjem igen. Mille
blev straks lagt til at sove, hun var blevet godt træt. Jeg forberedte
lidt til aftensmaden i mens.
Da klokken nærmede sig 15 måtte jeg vække Mille, der stadig sov.
Vi havde en god cykeltur foran os for at at hente Maja. Hun havde
en haft en rigtig god dag i spejderhytten, hvor de havde leget
udendørs hele dagen. De havde også bagt snobrød over bålet.
Vi cyklede hjem i strid modvind, så vi slappede lidt af da vi kom
hjem.
Rasmus kom hjem kl. 16.45 og kort tid efter kom morfar. Vi skulle
grille og hygge i anledningen af Sct. Hans aften, Vi spiste en rigtig
god grillmiddag sammen og derefter gik vi ud i haven og tændte ild
i bålstedet. Vi skulle jo have futtet heksen af, som jeg lavede i
onsdags. Jeg havde dog lige tilføjet en ekstra detalje til hende: tre heksehyl gemt under skørtet!
Heksen futtede fint af med hyl og det hele. Bagefter grillede vi skumfiduser, som vi lagde i mellem to mariekiks.
Vi hyggede os rigtig meget, så børnene kom lidt sent i seng. Pyt!

Tirsdag d. 24. juni 2008:
Morgenrutinen gik ganske godt i dag, selv om Mille også i dag var morgensur. Hun er ved at få hjørnetænder og det skulle vist
gøre temmelig ondt.
Rasmus afleverede Maja i spejderhytten og her til morgen blev hun ret ked af det, da han gik. Det er lidt synd for ham, men jeg
vil helst ikke bytte.
Efter lidt praktiske gøremål samt leg i haven, cyklede Mille og jeg over til svømmehallen i Avedøre. Det er meget længe siden vi

har været i svømmehallen, så jeg var spændt på hendes reaktion.
Men hun elskede bare at komme i vandet og virkede helt tryg.
Efter godt en halv time i vandet, gik vi op igen.
Efter omklædningen spiste Mille sin madpakke og hun var blevet
godt sulten af al det svømmeri. Til slut legede hun lidt på
svømmehallens legeplads inden vi cyklede hjem.
Jeg lagde hende forholdsvist hurtigt til at sove. Da klokken var
14.50 måtte jeg vække hende, efter at hun havde sovet 2 ½ time!
Vi skulle jo hente Maja. Maja var ret ked af det da vi kom, fordi en
af de andre børn havde kradset hende til blods. Jeg lovede hende
en is og det hjalp på humøret.
Vi handlede i centeret og fik selvfølgelig en is. Mille ville dog intet
ha´! Den må godt nok være gal med bisserne! Da vi kom hjem
legede vi i haven til det blev tid til at lave aftensmad.

Onsdag d. 25. juni 2008:
Morgenen startede på en rigtig dejlig måde ved, at Maja kom ind til os i sengen. Så lå vi og puttede og hyggede lidt.
Morgenrutinen gik stille og roligt og da Rasmus skulle hurtigt ud af
døren i dag, tog vi os sammen og var faktisk klar med Maja kl. 08.
Mille var så stadig i nattøjet, men pyt!
Afleveringen gik helt fantastisk i dag og Rasmus fik både smil og
vink da han gik.
Mille og jeg brugte formiddagen på at lave aftensmaden klar og
ved 10-tiden tog vi over i legestuen i Avedøre. Her var der i dag
seks børn med hver en forælder og vi hyggede os meget. Efter
frokost handlede vi et par småting inden vi kørte hjem.
Efter en ren ble blev Mille lagt ca. kl. 12.30. Jeg slappede af med
kaffe på sofaen i mens. Mille sov lige til det blev tid til at hente
Maja.
Maja var midt i en sjov leg med Stine og de andre børn, da vi kom.
Hun var rigtig glad, så det var herligt.
Vi cyklede hjem og legede i haven indtil Rasmus kom hjem. Ud på
eftermiddagen fik vi besøg af faster Rikke og Hans, Ditte og Henry.
Vi skulle passe Henry om aftenen, da Hans og Ditte skulle i
teateret. Det gik som en leg, Henry var bare så sød og tillidsfuld og voldte ingen problemer overhovedet.

Torsdag d. 26. juni 2008:
Faster Rikke overnattede hos os i nat og pigerne syntes det var
hyggeligt at have morgengæster.
Faster Rikke kender rumlen her hos os, så hun servicerede mere
eller mindre sig selv.
Efter morgenmaden og påklædning kørte Rasmus over i
spejderhytten med Maja. Desværre gik afleveringen ikke ret godt i
dag, da Maja græd meget da han kørte. Tja, der er gode dage og
knap så gode dage...
Mille og jeg fik vasket tøj og ryddet op og ud på formiddagen gik vi
en tur i centeret. Jeg havde et par småærinder der skulle klares.
Vi købte selvfølgelig de obligatoriske pølsehorn og spiste dem
inden vi gik på biblioteket. Mille syntes, at det er sjovt at lege på
biblioteket og der er også mange fine legeredskaber og naturligvis
bøger! Legen endte med at Mille havde "været på trykkeri" (som
min mor siger), så vi måtte en tur på toilettet og få bragt orden på
sagerne.
Da vi kom hjem spiste vi frokost og så blev Mille lagt til at sove.
Hun sov faktisk indtil det blev tid til at hente Maja.
Maja var i fuld gang med at gå på line da vi kom. Hun var rigtig glad og vi blev der lidt og legede inden vi cyklede hjem igen.
Da Rasmus kom hjem fik han en runde i kvarteret med Maja på motorcykel og Mille i klapvognen.

Fredag d. 27. juni 2008:
Rasmus kørte til Jylland i går aftes, så tøserne og jeg var alene hjemme. Morgenrutinen gik rigtig godt og da klokken blev ca.
08.30 cyklede vi over med Maja i spejderhytten. Det var sidste dag de skulle være der. Desværre græd Maja ret meget da Mille
og jeg gik igen. Puh ha, det var hårdt. Jeg er glad for, at det normalt ikke er mig der afleverer, men stakkels Rasmus. Så er det
altså bedre at være "helten" der henter!
Mille og jeg rundede lige hjemmet inden vi cyklede over i legestuen i Avedøre. Normalt er vi jo i Strandmarkskirken om fredagen,

men der var lukket i dag. Vi hyggede os i legestuen sammen med
Bertram og hans mor, Aimeé og hendes mor, Christian og hans far
og selvfølgelig med Lisbeth.
Efter frokosten cyklede vi hjem igen. Det regnede en smule, men
Mille morede sig bare over vanddråberne.
Da vi kom hjem, var der kommet en stor pakke til tøserne fra Inger i
Stege. Den ville vi vente med at åbne til Maja kom hjem.
Mille blev lagt ind for at sove og hun faldt hurtigt i søvn.
Lidt i tre cyklede vi over for at hente Maja. Hun var i super humør
og legede godt. Vi hang lidt ud derover inden turen gik hjemad
igen.
Da vi kom hjem åbnede vi pakken fra Inger. Det var to fine
børnekufferter med hjul på! Ungerne pakkede dem straks med
legetøj og kørte rundt med dem.
Ud på eftermiddagen tænkte jeg, at det kunne være sjovt at lave
perler. Så det gjorde vi. Maja fik små perler til plader og Mille fik
nogle større perler med pind på til at stikke ned i en plade med
huller.
Pludselig siger Maja: "Mor, jeg kan ikke få perlen ud af næsen" Og ganske rigtigt, i venstre næsebor sad en lilla perle fast. Jeg
prøvede forsigtigt at få den ud, men det kunne ikke lade sig gøre. Jeg ringede derefter til vagtlægen, som sagde at vi skulle
køre på skadestuen. Køre, ja men Rasmus var på vej hjem fra Jylland i bilen! Så jeg pakkede lidt grej og så sadlede vi op i
christianiacyklen (hurra for den!) og så afsted mod skadestuen. Der ventede vi i 1½ time, inden en læge fjernede perlen på
under 1 min.
Rasmus stødte til os på skadestuen og så fik han lov at cykle hjem.
Vel hjemme igen fik ungerne lidt mad og kom så hurtigt i seng ved 20-tiden.
Hurra for en god lang weekend. Mormor kommer i morgen og bliver til og med mandag. Lækkert!

Mandag d. 30. juni 2008:
I dag var vi så heldige at stadig have mormor på besøg, så Maja
havde fri fra vuggestuen, så vi rigtig kunne hygge sammen.
Rasmus skulle arbejde hjemmefra, så vi andre tog over i legestuen
i Avedøre. Vi hyggede os meget og Maja kunne godt huske
Lisbeth og legede meget med hende.
Vi havde taget kage med, da det jo var sidste gang vi kom i
legestuen, da Mille jo starter vuggestue i morgen.
Vi har været superglade for at have et fast sted at komme under
vores periode som hjemmegående mor og børn og vi kommer til at
savne Lisbeth.
Efter at have spist vores medbragte madpakker sang vi sange fra
sangkufferten. Maja og Mille var de eneste børn tilbage, så de
skiftedes til at vælge ting fra kufferten.
Vi handlede på vej hjem og så blev der leget lidt i haven inden
middagsluren. Mormor og jeg slappede af på sofaen med en kop
kaffe mens ungerne sov.
Da de vågnede igen legede mormor med dem, mens Rasmus og
jeg kørte en tur i centeret en times tid og ordnede nogle ærinder.
Efter aftensmaden skulle mormor hjem til Korsør og jeg kørte på café med mødregruppen. Dejlig dag.
Tirsdag d. 01. juli 2008:
Så oprandt dagen, hvor også Mille skulle starte i vuggestue.
Vi havde aftalt med institutionen, at vi skulle komme kl. 09.30. Vi
valgte at holde Maja hjemme indtil da, så vi tog morgenrutinen
stille og roligt.
Da tiden nærmede sig, tog vi christianiacyklen og kørte over til
"Søstjernen". Alle børnene var på legepladsen i det gode vejr og
de var ved at få frugt og knækbrød.
Maja blev en smule forlegen, da det jo også var mere end en uge
siden hun sidst var i vuggestuen. Mille derimod greb den første lille
motorcykel hun så og kørte afsted. Hun var meget scenevant, men
har jo også haft sin daglige gang der i ca. to måneder.
Forhåbentlig bliver hendes indkøring nemmere end Majas.
Vi var derover i ca. 1 ½ time, hvorefter vi cyklede hjem igen. Her
spiste vi frokost sammen med Rasmus, der arbejdede hjemmefra.
Efter frokosten fik ungerne en ren ble og blev lagt til at sove. Der
var dog en del uro derindefra, men til sidst blev der ro.
Da de vågnede fik de frugt og brød og så kørte vi alle fire ud for at
købe en weekendseng til Mille.
Onsdag d. 02. juli 2008:
Igen i dag havde vi aftalt med pædagogerne, at vi ville dukke op i vuggestuen kl. 09.30. Så det gjorde vi og vi gik også i dag
direkte ud på legepladsen til de andre børn. De skulle til at have frugt og det var Maja og Mille meget interesseret i.
Jeg aftalte med Hong, at jeg skulle opholde mig indendørs for at komme lidt på afstand fra ungerne. Og så stadigvæk være tæt
på i tilfælde af en krise. Men den indtræf ikke, så efter en times tid aftalte jeg med Line, at jeg godt kunne køre hjem og at de

så ville ringe, når det blev behov for det.
Kl. ca. 12 ringede de og fortalte, at Mille var blevet ked af, da de
havde forsøgt at lægge hende til at sove. Det havde jeg faktisk
også forventet, så jeg tog bilen derover i en ruf.
Men da jeg kom, var hun alligevel faldet i søvn i armene på Line.
Og Maja sov også. Så vi aftalte, at jeg skulle blive og vente på at
de vågnede. Men Rasmus skulle bruge bilen og jeg havde glemt
mobilen derhjemme. Så jeg måtte låne institutionens telefon, ringe
hjem og bede ham cykle christianiacyklen over til mig og så få
bilen.
Kort efter at han var kørt igen, vågnede ungerne. Dvs., at Maja
vækkede Mille. Hun er meget glad for at have lillesøster med i
vuggestue og de er meget sammen. Vist også lidt for meget
sammen efter Milles smag! Men det må de ordne indbyrdes.
Vi cyklede hjem og jeg lagde dem i seng, da de ikke havde sovet
nok. Det blev desværre heller ikke til meget søvn i denne
ombæring, da der kom en mand og skulle reparere vores nabos
skorsten lige over hovedet på pigerne.
Da jeg gik ind på værelset for at hente dem, havde de begge hevet deres bleer af og lagt dem i dukkehuset!! Og Mille havde
tisset i sengen!! Efter at have skiftet sengetøj, tøj og bleer fik ungerne lidt at spise. Bagefter gik vi ud og legede indtil det blev
tid til aftensmaden, som blev indtaget på terrassen.

Torsdag d. 03. juli 2008:
I dag skulle vi også først være i vuggestuen ved. 09.30-tiden, da
alle tre pædagoger fra muslingestuen er mødt på dette tidspunkt.
Og så er der mere overskud til at tage sig af et barn under
indkøring.
Men vi var faktisk klar til afgang allerede lidt over 08, så ventetiden
var lidt lang.
Men klokken blev da 09.30 og så cyklede vi afsted. Vi gik direkte
ud på legepladen, hvor jeg blev i 5-10 minutter inden jeg kørte
igen. Maja var lige ved at blive ked af det, men da jeg fortalte, at
Mille også skulle blive, blev hun glad igen. Mille peb en lille smule
da jeg gik, men holdt hurtigt op på armen af Line.
Jeg kørte ud at handle på vejen hjem, helt mærkeligt ikke at have
et barn med.
Omkring kl. 12 ringede de fra vuggestuen og fortalte, at det havde
været en fantastisk dag for begge piger. De synes dog, at jeg
skulle hente dem inden middagsluren for at bibeholde den gode
stemning. Og jeg var helt enig, så jeg hentede dem hjem og lagde
dem til at sove herhjemme.
De sov mere end to timer og da de vågnede fik vi lidt at spise ude i haven og derefter gik vi en runde.
Resten af eftermiddagen tilbragte vi i haven, hvor vi bl.a. havde bål og ungerne fik også et dejligt bad.

Fredag d. 04. juli 2008:
Morgenrutinen gik også i dag stille og roligt. Det er luksus at have god tid inden man skal noget.
Vi legede både ude og inde inden vi tog bilen over i vuggestuen. Jeg blev sammen med ungerne på legepladsen i ca. 15 min.
inden jeg gjorde mine til at køre igen. Desværre blev Maja meget ked af det i dag og hun "smittede" Mille, som så også blev ret
ked af det.
Så mit humør var ikke i helt i top, da jeg kørte igen. Og det gjorde
ikke sagen bedre, at jeg på min vej hjem kørte kvarteret tyndt for
at lede efter vores kat Fenja, som vi ikke har set siden onsdag.
Desværre fandt jeg hende ikke og hun er i skrivende stund ikke
kommet hjem endnu :-( Vi krydser fingre!
Jeg havde en frisøraftale kl. 11 og nød at have lidt tid for mig selv.
Ca. kl. 13.45 ringede Line fra vuggestuen og fortalte, at ungerne
var vågne efter at have sovet ca. 5 kvarter.
En lille halv time efter kørte Rasmus og jeg over for at hente dem.
De sad inde på stuen og fik tvebakker, frugt og små
chokoladeknapper. De var bare så søde og hyggede sig med de
andre børn. De havde haft en rigtig fin dag i dag, fortalte
pædagogerne.
Da vi kom hjem, fik vi besøg af morfar som var på cykeltur. Vi fik lidt
koldt at drikke og en is i varmen og hyggede os, indtil vi ca. kl. 16
sagde farvel til morfar og kørte til Stillinge Strand. Der var godt
med trafik i dag, så især Maja blev lidt utålmodig i bilen. Så jeg måtte synge den længste sang jeg kender: "Langt ud´ i skoven
lå et lille bjerg". Da vi endelig nåede frem til farmor og bedstefar var glæden stor. De skal passe ungerne i denne weekend, da
Rasmus og jeg skal "flytte ind" i vores nyindkøbte sommerhus.
Ungerne sluttede dagen med et bad og blev derefter puttet.

Mandag d. 07. juli 2008:
Efter en dejlig weekend blev det nu hverdag igen. Heldigvis kom Fenja hjem søndag eftermiddag, meget tynd men ellers ved
godt helbred.
Ungerne kom lidt sent i seng i går, så de sov dejligt længe i dag.

Efter en stille og rolig morgenrutine, cyklede jeg over i vuggestuen med ungerne. Vi er nået til det punkt, hvor afleveringen helst
skal ske hurtigt. Ellers bliver det stort set umuligt at gå derfra. Og det var da også svært i dag, da begge unger græd ret meget,
da jeg gik. Det var ligesom om, at de "smittede" hinanden. Så jeg drog derfra med tungt hjerte.
Fra i morgen bliver det atter Rasmus der afleverer og mig der
henter :-).
Da klokken nærmede sig 15 cyklede jeg atter over for at hente
dem. Hong cyklede rundt med Maja, som bare vinkede og var
glad. Mille kom grædende rundt om et hjørne. Jeg ved ikke over
hvad, men hun blev glad for at se sin mor. Hong fortalte, at de
faktisk havde haft en fin dag, men at Maja har det med at snuppe
legetøj fra Mille. Vi oplever det samme herhjemme for tiden. Men
jeg er sikker på, at det ordner sig mere eller mindre af sig selv.
Vi cyklede hjem og legede i haven indtil Rasmus kom hjem.
Derefter gik vi en tur og var også lidt på legepladsen.
I dag var det jo faktisk Milles første hele dag i vuggestuen og
sådan bliver det fremover.
Det betyder jo også, at jeg ikke længere er hjemmegående mor
med hjemmegående børn, men faktisk nu igen kan betegne mig
som studerende.
Jeg skal dog lige vænne mig til min nye hverdag uden børnene,
da jeg desværre ikke er så god til store omvæltninger.
Jeg har derfor besluttet, at dette er den sidste side i dagbogen. Fremover kan jeg henvise til vores hjemmeside
www.rasmusogsus.dk, hvor jeg skriver om vores liv, dog på månedsbasis.
Jeg har virkelig nydt min tid sammen med pigerne og jeg ville ikke bytte oplevelsen væk for noget i verden!

www.madebySus.com

