
Nyhedsbrev marts 2018 
 

Vi er godt i gang med en meget kold marts – en måned hvor de fleste begynder at 

længes efter forår. Her i børnehaven vælger vi at få det bedste ud af det. Frost og 

sne giver anledning til mange gode lege. Set hen over året, skal vi nyde de dage vi har 

med kulden. Det er ikke dem der er flest af. Børnene har kælket, leget med is, leget 

med sne, ”skøjtet”, knust is på vandpytter og meget meget mere. Alt sammen rigtig 

gode sanseoplevelser for deres kroppe og hoved. Og minsandten om ikke 

meteorologerne nu melder om endnu engang hård frost i slutningen af denne uge. 

 

 
 

I denne måned er vi i fuld gang med vores projekt ”Over og under Gudenåen”. Børnene 

er meget optaget af det vi laver og det bliver så fint et bidrag til udstillingen i 

Gudenåhuset fra d. 5. til d. 28. april. Tag endelig jeres børn med ned for at se det. 

 

                                  
 



Nye børn: 

Mathilde og Victor som startede i børnehaven 1. februar er kommet godt i gang med 

børnehavelivet. 

 

                                         
 

Her i foråret skal vi sige goddag til en del nye børn. Her i marts er Isak på 5 år 

startet. Isak er mellembarn og skal gå på Midgård. 

 

Den. 1. april skal vi tage imod tre nye børn: 

• Emma Sund Thomsen på 2 år (hun bliver tre til juni), som skal gå på Midgård. 

Emma er lillesøster til Casper.  

• Emil Løkkegaard Røjen som bliver 3 år i april. Emil skal gå på Asgård.  

• William Qvist Vestergaard på 2 år (han bliver tre år til juni). William skal gå på 

Asgård.  

Herefter er vi 42 børn i børnehaven. Vi når op på 45 børn inden sommerferien. Til juli 

sender vi 14 børn i skole. 

 

Personale: 

Det er med glæde jeg kan meddele at Anita Asp har sagt ja tak til en fastansættelse 

hos os på 30 timer om ugen. Det er vi glade for, da Anita er et godt supplement til 

den øvrige personalegruppe. Det betyder at alle stillinger er besat og vi kan 

fortsætte den stabile hverdag, vi har fået genetableret. Anita fortsætter med at 

være stuepædagog på Midgård.  

 

I uge 15 får vi en erhvervspraktikant i huset. Hun hedder Monique Henriksen og går i 

8. klasse på Mammen Friskole. 

 

Sovebørn: 

Vi har lavet en lille omrokering i børnehaven. Sovebørnene sover nu i ”multirummet” på 

Asgård, da det lille rum med ribber på Midgård blev for trængt. Vi har endnu ikke 

omdøbt rummene – det kommer senere. 



Vi har en bøn til jer forældre som har sovebørn i børnehaven. Om morgenen når I 

kommer med jeres barn, må I gerne lægge sut, pude, bamse osv. ind i barnets 

sovekasse. Alternativt have noget til at ligge her fast.  

Omkring middag, når vi putter sovebørn, bruger vi mange ressourcer på at samle 

”sovegrej” sammen.  

Når I afhenter jeres barn, tager i bare det I skal bruge i sovekassen. 

 

Ugens bogstav og rim: 

Vi har tidligere haft stor glæde af at have fokus på bogstaver og rim. Børnene er 

meget optaget af det, når det kører i en fast rytme. Efter påske vender det tilbage. 

I forældre kan følge med på væggene på stuerne, hvor både bogstav og rim vil hænge 

synligt. Det vil primært være til samlinger vi rimer og synger bogstav. 

 

Projekt Sangglad: 

Nu varer det ikke længe inden vi bliver sat i gang med vores nye mål, at blive 

certificeret som sangglad-institution. Vi har det første møde med sangkonsulenten  

d. 11. april og herefter går vi i gang.  

Projektet løber over tre år. Det første år er et praksisforløb, hvor vi personaler får 

direkte sangpædagogisk opkvalificering. År 2 skal bruges til at fortsætte denne 

udvikling og år 3 er et år hvor kontinuitet omkring projektet er kendetegnende. Alt 

dette får vi professionel vejledning til fra ”Sangens Hus”. I samarbejde skal vi skabe 

en stærk kultur omkring det at bruge sang og musik med et pædagogisk indhold – til 

at bidrage til glade og kreative børn. Værdier som ligger godt op ad skolens. Vi 

glæder os meget til at komme i gang - I forældre kommer til at høre meget mere 

senere. 

 
 

Åbningstider op til påske: 

I de tre dage op til påske vil vores lukketid være ændret. Vi lukker kl. 16.00, da 

ingen har meddelt at have behov for senere tider.  

I de tre dage vil der være mange personaler og børn der holder helt fri.  

 



 

 

Efterlysning: 

Vi mangler strømper!!! Har I strømper derhjemme, som i vil donere til vores ”lånetøj-

kasser”, så er vi glade modtagere. 

 

Vi mangler også tegnepapir. Vi er ofte heldige at I forældre har kontakter som kan 

skaffe os nye forsyninger. Måske er det også tilfældet denne gang? Alt har 

interesse, både kraftigt, fint, blokke osv. 

 

Vigtige datoer: 

 

• Fredag d. 20. april er der fællesspisning i børnehaven – husk at støtte op 

omkring denne del af fællesskabet. Det er en anledning til at I forældre kan 

mødes og hilse på hinanden, samtidig med at aftensmaden indtages. 

 

• Onsdag d. 25. april er der forældreårsmøde fra kl. 19 – 21.30. Her forventer vi 

at der møder mindst én forældre op pr. familie. Til mødet skal vi have valgt et 

nyt forældreråd, samt høre lidt om det nuværendes arbejde, i året der gik. 

Der vil også være indlæg/oplæg fra personalet og ikke mindst kage.  

 

• Onsdag d. 16. maj er der forældrekaffe fra kl. 15.00 – 16.15. 

 

• Fredag d. 22. juni holder vi afskedsfest for vores maxibørn – tidspunkt kommer 

senere. Alle der har lyst til at deltage er velkomne. 

 

Afslutningsvis vil jeg runde af med nogle af de guldkorn vi hører i hverdagen – de 

giver altid et lille smil på læben 😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil og Lauge låser selv 

cykelskuret op – det kan de 

bare og har helt styr på. 

Anne står ved siden af og 

kigger på. 

Lauge: ”Dem der presser 

kommer sidst ind” - ”Det 

siger Trine selv, så kan vi 

lære det!” 😊 

Line: ”Så børn, nu skal vi 

rydde op, så vi kan komme ud 

i værkstederne og lave 

projekt”.  

Kirstine siger skrapt: ”JEG 

HAR VÆRET PÅ PROJEKT!!!” 

 

(Det kan komme ubelejligt 

med det oprydning) 😊 



 

 

 

 

 

 

 

HUSK!!! 
 

VI HAR ALTID KAFFE PÅ KANDEN – BRUG GERNE NOGLE 

EKSTRA MINUTTER NÅR I AFLEVERER ELLER HENTER  

JERES BARN 

 

 
 

RIGTIG GOD PÅSKE TIL JER ALLE  
 

 

David: 

”Når jeg bliver stor skal jeg 

være sergent over hele 

hæren – så kommer jeg ikke 

så tit i børnehaven!” 😊 
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