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Her i vinterkulden, inden vinterferien, er det tid til at få lidt information sendt ud til
jer forældre.
Allerførst vil jeg starte med at sige tusind tak for de fine blomster og lækkerier jeg
fik til min ”velkomst-reception” i torsdags. Tak for fremmøde og ikke mindst tak for
alle de positive tilkendegivelser jeg har fået, efter min nye rolle i børnehaven blev
officielt. Det varmer meget – tak for tilliden, den vil jeg gøre mit bedste for at leve
op til. Der skal også lyde en stor tak til mine kollegaer, for deres engagement og for
at have inddraget børnene i receptionen – tak for den fine optræden og gaver.

Også stor tak til jer der var med til at fejre vores dejlige børnehaves 7 års
fødselsdag. En særlig stor tak skal lyde til Casper og hans mor Jette, for
bradepandekage og Emil og hans mor Laura, som bagte ”børnehave-kagen” til os. Den
var undervejs det meste af natten, så vi kunne nyde en friskbagt kage fra morgenen
af.

Pædagogiskdag:
Vi voksne er allerede godt i gang med året. Vi havde den 21. januar en pædagogiskdag
på Nørgårds Højskole. Denne dag brugte vi til at ”finde vores rødder”. Hvad er vi for
en børnehave? Hvad står der i vores læreplan? Hvad er vores værdier? og ikke
mindst, hvad vil vi gerne fremover? Det blev en god dag med mange gode snakke og
refleksioner over vores praksis. Vi fik en masse nyt at arbejde med. Det vil vi arbejde
med på vores personalemøder i foråret. Vi skal altid have fokus på at gøre vores
bedste i forhold til børn, forældre og ansatte, samt have et højt fagligt niveau.
Afslutningsvis fik vi lavet en årsplan for 2018, med de projekter vi skal lave over året
med børnene. Det hører I mere om længere nede i dette brev.
Børnehavens kultur:
Det er længe siden vi her i nyhedsbrevet har fortalt lidt om de værdier vi bygger på i
Gudenådalens Fribørnehave. Derfor får I lige en opsummering her.
Det som kendetegner os er:
❖ Allerførst er vi ikke en kommunal daginstitution, der får rammer og vilkår
stukket ned ”ovenfra”. Vi bruger de pædagogikker og metoder, der giver
mening for os. Ikke hvad der giver mening for politikere og embedsmænd.
❖ Vi anser os selv som en forlængelse af hjemmet. Det betyder at vi hele tiden
gerne vil være i tæt samarbejde med jer forældre, om jeres barns trivsel.
Derfor en lille opfordring:
Vi kunne godt tænke os, at I forældre engang imellem prioriterer at bruge en
halv time (eller mere) i børnehaven sammen med jeres barn fx ved aflevering
eller afhentning. Vi er jeres børnehave og en stor del af jeres barns hverdag.

Det betyder noget for jeres barn, at I også er en del af fællesskabet. Sætter
jer ned og interessere jer for dets ”arbejdsplads” og venner. Dette gælder
selvfølgelig også for bedsteforældre.
Fremover vil der altid stå en bakke på ”øen” i køkkenet. På den er der kopper,
kogt vand, kaffe, the osv. til fri afbenyttelse…
❖ Vi har stor fokus på fællesskab og det at kunne udvikle sig deri.
❖ Børnene kommer vidt forskellige til børnehaven og sådan skal de også slutte.
❖ Vi skal have en masse ”Pippi Langstrømpe” og ”Klods Hans”. Vi underviser ikke
børnene. I stedet skal vi lege, fantasere, fortælle, fjolle, synge, opleve,
afprøve, udfordres, eksperimentere og være glade osv. Og det lære vi helt
sikkert en masse af.
❖ Derfor tænker vi altid leg før læring – hvad skal vi lege for at lære at…?
❖ Vi arbejder målrettet med barnets selvværd. Det at føle sig enestående, have
overblik og mestre nye færdigheder.
❖ Vi økonomiserer med ressourcerne, så der altid er så mange ”varme hænder”
som muligt ved børnene. Det betyder bla. at vi voksne ikke ret tit holder pauser
(”kun” ca. en halv time to gange om ugen, til hver voksen). Det betyder så også,
at I vil kunne opleve voksne der sidder og drikker en kop kaffe (eller andet)
imellem børnene.
Vi havde engang en dreng i børnehaven, som så fint udtrykte det her med
voksne der drikker kaffe:
Sirius: ”Karin skal du ikke have en kop kaffe?”
Karin: ”Det har jeg ikke lige tænkt over… Hvorfor?”
Sirius: ”Fordi så sætter du dig ned og hygger…!!!”
En voksen der drikker kaffe, er en tilgængelig voksen. En man kan sætte sig
ved og snakke med, lave sandkage til eller lave puslespil med. Så når vi drikker
kaffe eller lign. blandt børnene, er det for at sidde stille et øjeblik og være en
tilgængelig voksen. Samtidig giver det den voksne mulighed for at observere
børns leg og samspil. Vi kommer aldrig til at misbruge dette, tværtimod skal vi
hele tiden huske os selv på, at det er vigtigt for børnene.

❖ Derudover er det vigtigt for os, at I og børnene møder glade, varme, trygge,
omsorgsfulde voksne, der har arbejdsglæde og stor lyst til at være sammen
med ”de små venner” vi har.
Har I spørgsmål til ovenstående, skal I endelig komme og spørge.
Personale:
Som skrevet i det forældrebrev I fik i sidste uge, så har vi en ”løs ende” i forhold
Anita A´s vikariat. Den skal vi have kigget på snarest… Og Mathilde vores unge
medhjælper er ansat på 20 timer indtil sommerferien.
I uge 7 afvikler vi en del ferie og afspadsering, derfor er der nedsat bemanding. Der
er også mange børn som holder fri. De fire voksne som passer børnehaven, bliver
Mathilde, Dina, Line og Anita A. De to sidst nævnte vil også holde nogle fridage i den
uge. Fredag er der meget få børn, så den klare Dina og Mathilde alene.
Torsdag d. 8. marts tager alle uddannede pædagoger til Middelfart, for at deltage i
”Netværksdag for frie dagtilbud”. Vi skal ned og hører foredrag med hjerneforsker
Ann. E. Knudsen. Hun skal fortælle om det spændefelt vi arbejder i ift. diagnose eller
opdragelse, når børn er udfordret. Derudover skal vi deltage i to workshops.
Den dag passer Trine, Mathilde, Dina, Regina (løs vikar), Lene (vores tidligere
studerende) og Dorte (Lenes studiekammerat) børnene i børnehaven.
Fredag d. 16. marts skal alle ansatte på GUF afholde pædagogiskdag/weekend. Denne
dag er én af de to gange årligt, hvor ”forældre passer skole og børnehave”. Vi har
derfor brug for jeres hjælp!!! Sig til hvis I har mulighed for at hjælpe. En anden
mulighed kan også være, at I kan skaffe en anden pasningsmulighed til jeres barn den
dag – derved skal vi bruge færre hænder til at dække timerne i børnehaven. Der
kommer til at lægge en seddel i garderoben vedr. dette fra uge 8.
Lukkedage:
Vi vil lige gøre jer opmærksom på, at børnehaven er lukket dagen efter Kr.
Himmelfart d. 11. maj. Yderligere er der lukket i sommerferien uge 29, 30 og 31.
Nye vikarer:
Skulle der være nogen af jer forældre der kender til et ungt menneske, eller en
bedsteforælder, som kunne tænke sig at være løs vikar hos os – så sig endelig til. Vi
har brug for at få nye vikarer på vores liste.

Lidt praktisk:
Alle I forældre skal igen i år, have en stor tak for at I var med på nisseleg og
drillerier i december. Børnene elsker de små røde væsner som kommer med hjem på
skift. Vi ved godt det er en ekstra udfordring for jer voksne i en travl december –
men I har endnu engang bidraget til fællesskab og gode grin 😊
Lige nu er vi i fuld gang med at afvikle de 3 mdr. samtaler som vi blev bagud med i
efteråret.
Yderligere er maxigruppen startet for førskolebørnene. Det betyder at de hver
onsdag tager ud af huset, for at lave målrettede skoleparathedsaktiviteter. Der har
lige været forældremøde for maxiforældre.
Årsplan 2018:
Vi voksen har planlagt mange spændene ting, som vi skal lave sammen med jeres børn i
løbet af året. Vi starter i slutning af februar med at fremstille noget kreativt til en
udstilling i Gudenåhuset. Alle dagtilbud i gammel Bjerringbro kommune kan deltage.
Temaet i år er ”Over og under Gudenåen”. Så vi skal have gang i kreativiteten,
fantasien og spurgt børnene om de har gode ideer til hvad vi skal lave.
Senere på året skal vi forspire og plante vores højbede til. Vi skal have et emne om
”Hvem er jeg?”. Vi skal have projekt ”et andet land” (her skal børnene være med til at
bestemme hvilket land vi skal være), vi skal have maddage, fælles udflugter, teater
uger og så selvfølgelig højtidsbestemte aktiviteter. Så det bliver et spændene år,
hvor vi selvfølgelig, som altid, også skal have plads til det spontane der måtte opstå.
Drikkedunk og madkasse:
Vi voksne vil gerne opfordre jer til at kigge på jeres barns drikkedunk. Vi oplever
mange ”besværlige” drikkedunke der har nemt til at vælte og/eller har en stor åbning,
som gør at vandet hurtigt tømmes ud hvis den vælter. Et eksempel på en god
drikkedunk er ”Den sunde drikkedunk” – den har en bund, som gør at den står solidt
på bordet (også hvis den får et lille puf) og en lille åbning, der gør, at skulle den
vælte, kommer vandet langsommere ud. En drikkedunk som runder indad mod bunde,
vælter let for børnene.

Og nu hvor vi er ved drikkedunke. Så vil vi gerne opfordre til at dunken kun
indeholder vand, med mindre der er en særlig begrundelse for andet.
Vi vil også runde madpakken i dette nyhedsbrev. Vi oplever at nogle madpakker er
fyldt med ”mange valg” for jeres barn. Det kan være svært for et mindre barn, at
have for mange ting at vælge imellem, det glæder også for madpakken. Specielt hvis
der er mange ”desserter” at vælge imellem. De tager fokus fra de fornuftige valg og
kan nemt give anledning til et mindre hyggeligt måltid – da vi voksne altid opfordre
børnene til at spise deres rugbrød eller grovbrød først. De meget sukkerholdige
snacks ”brænder hurtigt af”, så dit barns energidepoter er tomme igen, efter kort
tid.
Pt har vi mange børn, som gerne vil have remoulade og mayonasie på deres mad – spørg
evt dit barn og læg det under pålægget, så det ikke ”gratter” for meget 😊
Sunde børn har det bedre både fysisk og mentalt, og derfor er det vigtigt, at børn
får både rørt sig og at de spiser sundt og varieret.
Jeg har nedenfor afbildet to skemaer som hjemmesiden www.nordicparenting.dk har
lavet – de beskriver fint barnets behov for sukker og grønt ud fra den givne alder. Gå
evt. selv ind på hjemmesiden for at læse mere.

Vi har indført ”stille tid” de første 10 minutter af vores frokost måltid.
Dette for at:
• Få ro til fordøjelsen.
• At du mærker bedre efter hvad du har brug for.
• At du skruer op for sanserne , mærker sult og tørst.
• At du øger selvværdsfølelsen.
• At du øger din tålmodighed.
• At du føler du er ok.
Bagefter samtaler vi selvfølgelig om alle de gode ting vi også skal være sammen om.
Vi har i det hele taget fokus på at ”skabe huller af ro” i vores hverdag. Børn har brug
for, engang i mellem, at komme i kontakt med sig selv og finde lidt ro. Måden vi gør
det på, er ved at udnytte alle rum – så børnene bliver spredt. Det giver mindre uro og
meget mere plads til fordybelse og nærvær i legen.
Vi er lige begyndt på emnet og vi har flere spændene tiltag i tankerne. Det vil I høre
mere om.
Efterlysning:
Vi kunne godt tænke os at have to store træstubbe/stammer på legepladsen til at
banke søm i. Vi har mange drenge som er vilde med værktøjs- og
håndværkeraktiviteter. Er der mon nogen af jer forældre der har mulighed for at
skaffe nogle sådan? Det skal være tørt træ…
Yderligere er Dina (vores studerende) i gang med en studieaktivitet omkring et
udelegekøkken i legehuset. Hun efterlyser derfor køkkengrej af plastic og metal, som
kan bruges til dette. Fx skeer, gryder, en gammel vandhane, en håndvask o.lign. Ligger
I inde med noget sådan, så er Dina en glad modtager.
Det blev et langt brev denne gang. Vi slutter af med et par børnelogikker – dem
møder vi mange af i vores hverdag og de giver hver gang anledning til et lille smil
indeni 😊

Kærlige vinterhilsner fra
Personalet i Gudenådalens Fribørnehave.

