Nyhedsbrev april/maj 2018
Forår er sådan en dejlig tid, specielt med det vejr vi har i disse dage. I hverdagen nyder vi
det alle, store som små. Forårsvejr er fx lig med mindre tøj på ud, leg med vand, blade på
træerne (de er gode at lege med og pynte sandkager med), hygge i hængekøjerne uden sko,
spise de fleste måltider ude, tilplantning/såning af vores have og generelt bare rigtig gode
stunder, med de skønneste børn. Vi suger det hele til os – både når vi er ”hjemme” i
børnehaven og når vi er på ture ud af huset. En ekstra gevinst er også lyden af fuglesang og
traktorer der kører forbi ude på vejen – de tiltrækker altid noget opmærksomhed.
Det lidt kedelige der følger med foråret, er desværre solcreme. Det er der ikke ret mange
børn som syntes er fantastisk at få på. Husk at I skal smøre jeres barn ind hjemmefra om
morgenen – så smører vi igen til middag. Den solcreme vi bruger er svanemærket og
astma/allergi godkendt.
En anden lidt kedelig følgesvend ved foråret er flåter – husk at tjekke jeres børn dagligt. Vi
er ude hver dag og risikoen for bid er stor på denne tid af året.
Forældreårsmøde:
Den 25. april havde vi forældreårsmøde her i børnehaven. Stor tak til jer der mødte op, det
er dejligt med opbakning til den slags arrangementer – det er altid en aften med nye
information omkring vores hverdag.
Vi fik valgt en nyt forældreråd.
Følgende er nu medlemmer:
- Morten Byrgiel Madsen (far til David og Jacob) – Morten var den eneste som ikke
var på valg.
- Jeanette Jensen (mor til Jonathan)
- Stine Dam (mor til Mathias)
- Heidi Huus Lund – suppleant (mor til Micas)
- Mette Thomassen – suppleant (mor til Silas)
Medlemmerne har allerede konstitueret sig og børnehavens nye formand for forældrerådet
er Jeanette Jensen.
Repræsentant fra bestyrelsen er fremadrettet Karina Bonde Jensen (mor til Alberte).
Repræsentant for personalet er Line og Anita A. (de skiftes og tager hvert andet møde).
Karin er med som ledelsesrepræsentant.
Her fra børnehaven, skal der lyde en stor tak til det afgåede forældreråd og til Anni som var
bestyrelsesrepræsentant. Tak for nogle gode konstruktive møder, tak for samarbejdet og
tak for kage 😊

Personale:
Vi har af og til behov for en vikar her i børnehave og som flere af jer sikkert har lagt mærke
til, så er der begyndt at komme et nyt ansigt. Hun hedder Mette Bryndum Jones, er 27 år og
tilflytter til området. Mette er uddannet landmand, men har tidligere arbejdserfaring fra
daginstitution.
Vi benytter også stadig Regina, der er kommet hos os siden efteråret. Regina studere i
Aalborg til dagligt, men har studiefrie dage, hvor hun gerne tjener penge hos os.

METTE

REGINA

Den 31. maj, skal vi desværre sige farvel til vores studerende Dina. Dina har snart været hos
os i et halvt år, hun skal tilbage til skolen og afslutte sin uddannelse. Vi kommer til at savne
Dina.
Den 1. juni skulle der være startet en ny studerende her i børnehaven. Det kommer ikke til at
ske, da der er sket en fejl i forhold til mailadresser i vores lederskifte. Den mail vi skulle
have meldt ind på til seminariet, har Karin aldrig fået.
Det er rigtig ærgerligt for vores sted.
I perioden fra 1. juni til sommerferien, bruger vi Mette til at dække de 30 timer ved
børnene. Hvordan vi dækker timerne fra august til slut november, vil I høre nærmere om. Den
1. december starter der en ny studerende.
Nye styrkede læreplaner:
Fra regeringens side er de i gang med at udarbejde en ny dagtilbudslov. Det betyder at vi i
alle landet daginstitutioner, skal lave nye læreplaner med nye overordnede temaer og mål.
Lige nu forventes der at vi kan modtage de endelige retningslinjer for dette medio juli i år. Vi
har dog fået lidt åbning for indholdet og vi må sige det ser spændende ud og i større grad
end nu, kommer til at passe ind i vores måde at drive børnehave på. Nogle af de primære ting
ved ”De nye styrkede læreplaner” bliver, at der skal være fokus på den legende læring og i
det hele taget skal legen være omdrejningspunktet for det vi gør med børnene (vi syntes
allerede vi gør det, nu skal vi bare have det beskrevet tydeligere).

Mandag d. 30. april var vi voksne til fælles personalemøde med de andre omkringliggende
Fribørnehaver, hvor emnet var ”De nye styrkede læreplaner”. Ved dette møde fik vi et oplæg
fra en underviser fra VIA, der kort kunne give os de første oplysninger omkring det arbejde
vi skal i gang med. Vi fik mulighed for at samtale med andre omkring det og i det hele taget
fik vi indsigt i det arbejde der ligger foran os. Det kommer I til at hører meget mere om!
Børn:
Den første marts startede Isak i børnehaven. Isak er mellembarn og kommer ca. tre dage om
ugen for at lege med sine nye venner her i børnehaven - velkommen til Isak.
Den første april sagde vi goddag og velkommen til Emma, Emil Røjen og William. Emma og Emil
er allerede faldet godt til, mens William desværre brækkede benet kort før opstart, han er
først nu, ved at komme langsomt ind i børnehavelivet.

Her skulle have
været et billede af
William. Da han endnu
ikke er helt på toppen
– var han ikke i
børnehave, den dag
redaktøren tog
billeder 😉
Emil Røjen og Emma

Isak

Den første maj, har vi sagt goddag og velkommen til yderligere to børn. Denne gang er det
Andrea og Jacob (bror til David). De to har haft nogle gode første dage – vi glæder os meget
til at lære dem nærmere at kende.

Andrea

Jacob

Det betyder at der lige nu går 44 børn i børnehaven og at vi ikke modtager flere børn inden
sommerferien, da vi er fyldt op.

Maxibørn:
Vores maxibørn er i fuld gang med den sidste tid af deres børnehaveliv. Det betyder at de nu
er med i SFO’en hver onsdag eftermiddag (Anne følger med). Det ser de frem til og de er
gode til at finde ud af den mere åbne struktur og ramme, som SFO-livet tilbyder.
Inden længe skal børnene også overnatte på skolen, de skal på fisketur med bedsteforældre,
de skal til 112-dag i Viborg og i det hele taget, nå så meget som muligt, inden vi skal sige
farvel til dem.
Indretning af børnehaven:
Som skrevet i et tidligere nyhedsbrev, så er vi så småt gået i gang med at ny indrette
børnehaven – en proces der gerne skal give børnene mulighed for mere fordybelse og ro i
deres lege. I multirummet har vi samlet alle vores madrasser, puder og tumlemøbler. Trine er
ved at rydde skabene, så vi kan få et af dem fjernet. Det er hermed vores motorikrum. Det
er også her de yngste børn sover middagssøvn.
I det gamle soverum er vi i gang med at indrette et kreativrum. Et sted hvor man kan sætte
sig ind, lukke døren og bare udfolde sig kreativt uden forstyrrelser. Her bliver der mulighed
for at kunne lægge malerier til tørre, stille perleplader hvis man ikke er færdig og i det hele
taget have kreative processer i gang, uden der nødvendigvis behøver at blive ryddet op.
Børnene har allerede taget godt imod det.
Det tager lang tid at blive helt færdig med de to rum, da det allervigtigste er at være
sammen med børnene – i det omfang vi kan inddrage børnene, er de med. Ellers bliver det når
der er ”huller” til det, i den daglige struktur. I løbet af året skal vi også have kigget på
stuerne – her skal der skabes legezoner, ligeledes med det formål at skab ro omkring
børnenes leg.

Efterlysning:
Til vores nye kreative rum skal vi bruge et bord til at sidde ved. Er der mon nogen af jer
forældre der har et sådan stående, som I ikke skal bruge mere? I så fald er vi glade
modtagere!
Træstammer:
Vi er så heldige at vi har fået foræret nogle rigtig fine og tykke træstubbe af Silas´s
bedstefar – stor tak for dem. Børnene har allerede taget dem i brug og bruger dem i deres
lege. Yderligere har vi indkøbt hammere og søm, så der bankes søm i de største af dem. Det
nyder børnene – altid dejligt at kunne tilbyde nye aktiviteter.

Sangglad:
Som nævnt på forældreårsmødet, er vi nu gået i gang med det treårige forløb, der skal
certificere os som ”Sangglad-institution”. Vi ser meget frem til processen. Vores
sangkonsulent Anne-Mette kommer engang om ugen, for at sparre med os og give os nye ting
at arbejde med. Måske har I forældre allerede hørt en strofe af en ny sang derhjemme. Om
kort tid får jeres børn en sangbog med hjem, det giver jer mulighed for at synge lidt med.
Der er også en hjemmeside www.sangglad.dk her kan I gå ind og læse nærmere, samt finde
små videoer at sange fra sangbogen. Om kort tid kommer der også en app I kan downloade -vi
skal nok give en melding når den er klar.

Projekter:
Vi har nu afsluttet vores projekt ”Hvem er jeg?”. Et rigtig godt forløb, hvor alle blev en lille
smule klogere på hvem de er. Vi fik arbejdet med hvordan vi ser ud indeni og udenpå,
udtryksformer, kropsregulering og følelser. Et rigtig hyggeligt forløb. Vi sluttede af med en
rigtig skøn oplevelse på Gudenådalens Efterskole i deres springsal, samt med en dejlig omgang
sunde hjemmelavede burger i uge 17.
Vi har ikke flere projektforløb inden sommerferien. De næste par måneder vil der være
fokus på at få sået og passet vores køkkenhave, arbejdet med udviklingen af ”Sangglad”,
komme på turer, få afsluttet maxiforløbet og i det hele taget have plads til det spontane, det
der lige måtte opstå.

Oprydning i garderobe:
Vi voksne, specielt dem fra rengøring, har igen en lille bøn til jer forældre…
Når I henter jeres barn, vil i så være behjælpelige med at få alt jeres barns tøj samlet
sammen og lagt/hængt op på rummet. Det er rigtig svært for vores rengøringspiger at gøre
rent i en garderobe, hvor der er meget tøj og sko på gulvet. Se gerne på yderdørene i
garderoben – her hænger der billeder af hvordan et ”glad smiley”-rum ser ud og hvordan et
”sur-smiley”-rum ser ud. Inddrag gerne jeres barn i oprydningen, så de også får en
bevidsthed omkring det.
Mangler i nogle af jeres børns ting om morgenen, når I kommer, så kig i den vasketøjskurv
der står på gulvet, under den store whitboard-tavle – her ligger rengøringen alt det de finder
på gulvet.
Markedsdag:
Afslutningsvis skal vi gøre opmærksom på, at der den 2. juni vil være markedsdag på skolen.
En rigtig hyggelig dag, hvor der vil være boder, fiskedam, tombolaer, spisning, musik og meget
andet. Så tag gerne jeres børn med og støt op omkring dette.

SE NÆSTE SIDE

Invitation til markedsdag på Gudenådalens Friskole
lørdag den 2. juni 2018
Alle forældre og børn i skole og børnehave inviteres til årets markedsdag.
Som altid vil der være boder med sjov & ballade og med mad & drikke.
Husorkestreret spiller op undervejs og forhåbentlig vil solen skinne hele dagen.
Husk at der er mødepligt for alle børn på skolen – og at forældre til børn i skolen
snarest vil modtage besked på intra om, hvilken opgave de skal hjælpe til med på
markedsdagen. Forældre, der kun har børn i børnehaven, kan bare nyde dagen.
Overskuddet fra alle boder og aftensmaden går ubeskåret til aktiviteter på
Gudenådalens Friskole og Fribørnehave, så hav småpengene klar og støt GUFS på en
rigtig hyggelig dag.
Tilmelding til aftensmaden vil foregå særskilt.

Program
Kl. 12.00 Sambaorkestret går gennem Bjerring
Kl. 12.30 Velkomsttale ved skoleleder Sven Wortmann
Kl. 13.00 Boderne åbner
Kl. 16.00 Boderne lukker og der er fælles oprydning for ALLE
Kl. 17.00 Lækker mad i Valhal
Kl. 20.00 Oprydning og tak for i dag

Tak fordi I læste med så langt, nyd foråret og hinanden.
Kærlige hilsner fra
Alle de voksne i
Team Gudenådalens Fribørnehave.

