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Nyhedsbrev juni/juli 2018 

 
Sommerferien er nær for alle. Det kan vi godt begynde at mærke her i børnehaven. 

De første børn er gået på ferie og de næste to uger, bliver vi færre og færre – både 

børn og voksne. Når vi åbner igen efter sommerferien d. 6. august har vi 31 børn i 

børnehaven.  

 

I fredags holdt vi en hyggelig afskedsfest for vores 14 maxibørn. Det blev en god 

oplevelse for alle og bagefter fik hele børnehaven dejlig frokostbuffet, lavet af 

maxibørnenes forældre. Børnene havde selv bestemt menuen. Vi voksne fik en lækker 

kurv i gave – tusind tak for den, vi glæder os til at hygge med den. 

 

Det er altid lidt vemodigt når vi afslutter en gruppe børn her i børnehaven. Vi kommer 

til at holde af deres små personligheder på godt og ondt og alle har deres egen plads i 

hverdagen – det kan mærkes når vi starter op igen – der er altid et tomrum de første 

par uger. Heldigvis er de alle 14 lige på den anden side af hegnet, så vi fremadrettet 

vil støde på hinanden. Ved 10 af børnene er det et endeligt farvel til hele familien, da 

det er deres sidste barn de sender i skole. Herfra skal lyde en stor TAK for 

samarbejdet og lån af jeres skønne unger.  

 

                              
 

Heldigvis er der mange søde børn tilbage i børnehaven efter sommerferien. Der 

kommer også et nyt barn – Ronja, som er Alvildas lillesøster. Ronja bliver 3 år i 

september – stort VELKOMMEN til hende. 
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Pasning af legeplads: 

Nu vi er ved sommerferien, så kunne vi godt bruge nogle hænder til at kigge forbi 

vores legeplads/have i uge 29, 30 og 31.  

Ukrudtet holder desværre ikke op med at gro, selv om at vi har ferie – så skulle der 

være nogen som har lyst til at bruge en time eller to, på at lue og hakke, så kunne det 

være dejligt. Der vil ikke være så meget hvis det tørre vejr fortsætter – men 

specielt tidsler og brændenælder, er vigtig for os at få holdt nede. 

Der kommer en seddel på døren i garderoben, hvor man kan skrive sig på og der vil 

være defineret nogle opgaver. 

 

HUSK: alle forældre kan få en nøgle til børnehaven, så I altid kan låse jer ind. Nøgler 

udleveres hos Jette på kontoret ovre på skolen, så kig evt. forbi hende. 

 

Personale: 

Som skrevet i sidste nyhedsbrev, så får vi ikke en ny studerende i stedet for Dina. 

Der starter først en studerende igen til december.  

Vores søde pædagogmedhjælper Mathilde bliver derfor i børnehaven indtil 30. 

november. Hun skulle ellers være stoppet her til sommerferien. Mette fortsætter 

som løs vikar. 

 

Tilsyn: 

Den 11. juni havde vi det årlige tilsyn fra kommunen. Det blev en fin oplevelse, hvor 

den tilsynsførende Mie Storgaard, brugte den første time til at observere her i 

børnehaven. Hun lagde specielt mærke til den ro hun oplevede ved at børnene var 

fordelt ude, inde og i hallen. Samt hun lagde mærke til de ansattes anerkendende 

tilgang i dialogen med børnene. 

Tilsynet handler også om, om vi arbejder ud fra dagtilbudsloven og de seks 

læreplanstemaerne – det gør vi selvfølgelig. 

Tilsynsrapporten vil om kort tid kunne læses på vores hjemmeside. 

 

Sangglad: 

Vi er nu færdige med intensivperiode 1 – som for alle har været givende og lærerigt. 

Vi voksne har stadig meget at lære, men nu har vi rimelig styr på hvordan vi bygger en 

sangsamling op, hvordan vi strukturerer den og holder fokus på den gode energi. Efter 

sommerferien går vi i gang med intensivperiode 2, som har fokus på rytme, puls og 

stemmetræning. 

Det er stadig sjovt at se, hvordan børnene tager det hele til sig. Vi hører ofte 

sangene i huset og der er mange variationer af ”instrumenter” i løbet af en dag. Det 

kan være madkassen, radiatorer, stole osv. 

 



3 
 

Lidt praktisk: 

Husk fortsat at tjekke jeres børn for flåter når I kommer hjem – vi får af og til at 

vide at de ”knap så søde” bæster har bidt sig fast på et barn. Vi er rigtig meget ude 

lige nu. 

                           
 

Da vi tog til Snapsting i Viborg, beskrev vi i informationen, at vi gerne ville have en 

”turvenlig” madpakke til børnene. Det fik vi, tak for det. Det er også en rigtig god idé 

i hverdagen – den dag jeres barn har ”Turdag”. Lige nu har vi madpakkerne med og en 

madpakke, der er rystet fuldstændig sammen, er ikke spændende at gå ombord i. 

En turvenlig madpakke, er en madpakke hvor maden er pakket ind særskilt og derved 

ikke kan rystes sammen, eller falde fra hinanden, når barnet løber med rygsækken på 

ryggen. 

 

Vi oplever i øjeblikket at flere børn har en madkasse med, de ikke selv kan åbne og 

lukke. Test lige derhjemme, om de madkasser I sender med jeres barn, er 

brugervenlig i børnehøjde. Kan jeres barn selv åbne OG lukke den? 

Hvis det ikke er tilfældet, så tag barnet med i ”madkasse-butikken” og prøv jer frem. 

Designet er ikke vigtigt – mere om barnet kan være selvhjulpen. 

Når vi nævner dette, er det ikke fordi vi ikke vil hjælpe barnet, men fordi vi hele 

tiden arbejder ud fra, at barnet kan mestre så meget som muligt selv. Det ved vi 

nemlig giver et højt selvværd og en grundlæggende følelse af at være enestående og 

selvstændig. 
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Efterlysning: 

Vi er nu igen glade modtagere. Denne gang hvis I har en dukkevogn i overskud 

derhjemme, eller et dobbeltskab med låger der åbnes ud af (ikke skydelåger) i normal 

garderobestørrelse/højde. 

 

Legetøj hjemmefra: 

Vi vil gerne have en legetøjsfri periode her i børnehaven, frem til efterårsferien. Det 

betyder at børnene ikke må have legetøj med hjemmefra. Der må gerne medbringes 

bamser og andre trøste/hyggedyr. Vi vil evaluere på beslutningen i løbet af 

september, så vil I høre hvad vi tænker derfra. 

 

Grunden til at vi gerne vil have en periode uden legetøj, er at vi oplever børn der er 

meget fokuseret på sit eget, eller andres legetøj. Børn der ”køber sig til venskaber”, 

børn der bruger energi på ”hvis legetøj der er hvis” og børn der har svært ved at 

dele, så det fylder meget ”at holde på sit”. Det kan der også være rigtig meget god 

læring i.  

Men efter sommerferien, skal vi alle lige finde vores plads igen. Når 14 børn 

forsvinder, er det naturligt at et nyt hierarki, skal finde sit leje. Vi vil som voksne 

gerne give børnene plads til at være sammen ud fra naturlig lyst, fantasi og hvad der 

måtte opstå. Fremfor at fokus er på hvem der har det mest attraktive stykke legetøj 

med. Vi vil være nysgerrige på fællesskabet, venskaber og sociale kompetencer. Det 

mener vi, at vi bedst kan, hvis vi i en periode undlader legetøjspåvirkningen 

hjemmefra. 

 

Hvis I pga. af ovenstående får afleverings udfordringer eller lign. må i endelig komme 

og sige til, så vi i samarbejde kan gøre afleveringen til en god oplevelse. 

 

Kalender: 

Fremadrettet vil vi notere her i nyhedsbrevet hvilke datoer der sker noget, her i 

børnehaven, så I forældre kan følge lidt med. 
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Et børnehaveliv er meget mere, end det man lige kan se. Vi voksne har også tid uden 

børn engang imellem, hvor vi reflekterer, planlægger, får ny viden, eller dokumentere. 

Vi forsøger at holde det på et minimum, så de ”varme hænder” er ved børnene det 

meste af vores åbningstid. De stuemøder vi holder om fredagen, er primært til at 

planlægge ugen efter og snakke pædagogisk indsats. Vi vil samtidig gerne synliggøre, 

hvor og hvordan vi er fagligt fokuseret. 

Det der kommer til at stå i kalenderen, er det planlagte vi ved i skrevne stund. Vi 

arbejder samtidig med det impulsive, det vi lige kan gribe ud fra vejr, barnets 

initiativ og ”hvad der lige måtte opstå”. ”Tøffetid” og ”Fri leg” er også vigtige 

elementer i vores hverdag. Det er her, der er plads til fantasien, fordybelse og 

udvikling af sociale kompetencer. Yderligere planlægger vi fødselsdage løbende og 

udflugter udover turdagene. 

Det der står med blåt er der hvor børnene er en del af det. 

 

AUGUST:  

Mandag d. 6. august  Ronja starter 

 

Legetøjsfri periode starter 

Torsdag d. 9. august Vi starter intensivperiode 2 i ”Sangglad”. 

Fredag d. 10. august  Stuemøder på skift kl. 9 - 11 

Tirsdag d. 14. august Midgård på tur 

 

Personalemøde kl. 16 - 19 

Torsdag d. 16. august Asgård på tur 

Fredag d. 17. august Stuemøder på skift kl. 9 - 11 

Fredag d. 24. august  Stuemøde på skift kl. 9 - 11 

Onsdag d. 29. august Line og Anita A. på sprogkursus kl. 13 - 

16 

Torsdag d. 30. august Anne, Anita L. og Trine på 

”Grønnespirer” kursus – hele dagen 

 

Forældrerådsmøde kl. 19 

Fredag d. 31. august Stuemøder på skift kl. 9 - 11 

  

SEPTEMBER:  

Mandag d. 3. september Olivia og Clara starter 

 

Maddag for alle 
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Tirsdag d. 11. september Anita A. og Line på sprogkursus – hele 

dagen. 

Torsdag d. 13. september  Anita A. og Line på sprogkursus kl. 13 - 

16 

 

 

                      
              Billeder fra en hyggelig impulsiv tur over til jordbærmarken i Bjerring 

 

 

Til slut skal I da have et par stykker af vores dejlige børnelogikker og en lille 

reminder om hvordan børnene (og voksne) bliver tanket op, til når hverdagen melder 

sig igen 😊  

I må alle have en rigtig dejlig sommerferie – husk at nyde hinanden 
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