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Nyhedsbrev august 2018 

 
Kære forældre. 

 
Velkommen tilbage til børnehaven efter sommerferien. Vi håber I alle har haft en 

dejlig ferie og har haft nogle gode timer med jeres kære.  

 

Vi voksne er veloplagte tilbage og glæder os til nye oplevelser med jeres søde børn. Vi 

er, store som små, startet stille og roligt op igen. Vi nyder at der pt. ikke er så mange 

børn. Det giver plads til at finde hinanden igen, få nye relationer og masser af go´ leg.  

 

Personale: 

Vi har fået et nyt ansigt her i huset, da vi har fået bevilliget  

en ressourcepædagog 10 timer pr. uge. Hun hedder  

Henriette Møller og er ansat ved Viborg kommune. Henriette 

vil komme på varierede tidspunkter, så måske løber I på hende.  

 

Mette vil fortsat være løs vikar her i efteråret. Vi arbejder 

på at finde en mere, som kan være løst tilknyttet – det hører I 

mere om. 

Regina er stoppet som vikar, da hun er startet i praktik via sit studie i Aalborg. 

 

Den 10. september starter Jeanett i praktik hos os. Jeanett er mor til Villads, som vi 

lige har sendt i skole. Jeanett er jobsøgende, men indtil det lykkes hende at få job, 

kan vi nyde godt af hende, i 16 timer om ugen. Jeanett vil komme mandag til torsdag. 

Vi glæder os til at byde hende velkommen. 

 

Børn:  

Ronja (Alvildas lillesøster) er nu startet her i børnehaven – hun går på Midgård og er 

kommet rigtig godt fra start. Stort VELKOMMEN til Ronja. 

 
 

 

 

 

 

 

Den 1. september siger vi goddag til Clara og Olivia, der begge skal gå på Asgård. 
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Nyt tiltag: 

Forældrerådet her i børnehaven vil starte op med et nyt tiltag. Det kan være svært 

for nye forældre at starte op i dette Gudenådalens Friskole og fribørnehave-univers. 

Der kan være mange spørgsmål, som man har brug for at få svar på. Derfor vil der 

fremadrettet, løbende blive afholdt infoaftener for nye forældre. Første gang vil 

det også være et tilbud til alle nuværende forældre, da nogen måske gerne ville have 

haft tilbuddet da de startede. Første gang bliver d. 13. september, der kommer 

opslag i garderoben. 

 

Gruppeinddeling: 

Her efter sommerferien er der nu blevet en lille omfordeling i inddelingen af jeres 

børn, da alle er ”rykket en tand op”. Nu er fordelingen som følger: 

 

Maxi: Årgang 2013 

Mellem: Årgang 2014 

Junior: Årgang 2015 

 

Det er i disse grupper/årgange vi tager hjem til fødselsdage, når vi bliver inviteret til 

sådanne. Der kan også være andre tidspunkter, hvor det er fordelagtigt at vi inddeler 

børnene i deres årgang. Når vi holder fødselsdage i børnehaven, er det med den stue 

barnet går på. Selve maxigruppen vil starte op efter nytår.   

 

Forældrekaffe: 

Der er nu kommet en ny seddel op omkring forældrekaffe. Husk at skrive jer på en 

opgave – enten til at stille frem, eller at rydde op. Sedlen hænger over pulten i 

garderoben. 
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Husk: 

At når vi tager til fødselsdage eller andet og der er annonceret at vi køre i private 

biler, så SKAL I medbringe en autostol eller et autosæde til jeres barn. Børnehaven 

har nogen, men ikke nok. 

 

Tak: 

Til dem af jer der var omkring vores legeplads i sommerferien for at lue og hakke 

ukrudt. Der skal lyde en stor TAK for hjælpen. Det var rigtig dejligt at komme 

tilbage til. 

 

Sangglad: 

Vi fik desværre den lidt trælse meddelse efter sommerferien, at vores 

sangkonsulent Annemette har sagt op hos Sangens Hus og derfor ikke kommer og 

fortsætter sit forløb her hos os.  

Vi er derfor ikke kommet i gang med ”Intensiv periode 2”, som ellers var planen. 

Sangens Hus er i fuld gang med at finde Annemettes afløser. Vi håber det kommer til 

at gå hurtigt, så vi kan komme videre med vores certificering.  

Indtil da synger og spiller vi bare videre ud fra det vi allerede har lært og det vi har 

lyst til. 

 

Pause med legetøj hjemmefra: 

Vi har nu haft to uger, hvor vi har holdt legetøjsfri periode med hensyn til legetøj 

hjemmefra.  

Vi er glade for, at I som forældre samarbejder med os og respekterer vores 

beslutning.  

Vi oplever god effekt af, at der ikke er legetøj med i børnehave. Vi har færre 

konflikter børnene i mellem, børnene vælger ”hvem” de vil lege med og ikke ”hvad” de 

vil lege med. Relationerne er mere i fokus, fremfor legetøjet. Vi oplever gode 

fælleslege med børnehavens legetøj, hvor der kan være mange med. 

Husk, at har jeres barn brug for en sove/krammebamse, er det ok at medbringe en 

sådan. Når alt det så er sagt, kan der også være dejligt sommetider at have sit eget 

legetøj med, det ved vi godt. Men vi fortsætter med legetøjsfri periode frem til uge 

42, hvor vi laver en evaluering og en udmelding igen. 

 

Vinkevindue og lågen: 

Efter en lang periode med dejligt sommervejr, har vi vinket med mange børn ude ved 

lågen om morgenen, når vi alligevel har været på legepladsen.  

Det betyder, at nogen børn stadig gerne vil vinke derude. Men da vejret nu er mere 

omskiftelig, vil vi voksne gerne tilbage til, at alle børn vinker fra det sædvanlig 

vindue/døren på Asgård.  
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Det giver rutine og forudsigelighed, for vores små venner, altid at vinke fra det 

samme sted. Det er godt i farvelsituationen.  

 

Nu vi er ved lågen, vil vi lige minde om, at den ikke kan holde til at børnene selv 

klatrer op på den og åbner/lukker den.  

 

Ledige pladser: 

Vi er i dette år og i år 2019 fyldt helt op her i børnehaven og kan derfor ikke skrive 

flere børn op til start i de årstal.  

Men fra år 2020 har vi stadig ledige pladser. Så skulle I kende nogen med helt små 

børn, som endnu ikke har valgt børnehave til deres barn, så spred endelig budskabet. 

Den bedste reklame for os og vores sted, er jer forældre. 

Indenfor kort tid vil der også komme en annonce i avisen og et opslag på facebook. 

 

Grønt flag og værdier: 

Sidste år blev vi som børnehave certificeret med ”Det grønne flag” i flagstangen.  

Vi har valgt (efter samråd med forældreråd og bestyrelse), at vi ikke søger om at 

blive recertificeret.  

 

Der er flere grunde til denne beslutning. For at blive godkendt og recertificeret til 

”Det grønne flag” skal der laves en grøn handleplan og der skal dokumenteres og 

godkendes særlige temaforløb, vi skal fortælle om vores arbejde til ”grønne spire” og 

andre, samt vi skal på kursus i særlige naturforløb – det kræver en del tid til 

skriftliggørelse og ”andet arbejde”. Det er alt sammen noget som tager mange 

ressourcer væk fra børnene og som giver vores børnehave en målrettet profil, hvis vi 

skal vælge at bruge vores ressourcer på det.  

Da Gudenådalens Fribørnehave ikke har en målrettet profil som naturbørnehave eller 

grøn institution og ikke skal have det, syntes vi at vi kommer til at bruge vores 

kræfter forkert, for at have flaget hængende i vores flagstang. 

 

Vi vil fortsat bruge naturen dagligt, have ugentlige ture, bruge naturen til madlavning, 

være kreativ med naturmaterialer, undersøge naturen, eksperimentere, lære om 

naturen og tage på naturkurser og være medlem af ”grønne spire” (via ”grønne spire” 

får vi masser af inspiration til aktiviteter i naturen). Vi vil også stadig have fokus på 

bæredygtighed og lære børnene om miljø. Alt vil faktisk være som det plejer – vi 

laver bare ikke skriftlig dokumentation og handleplaner omkring det.  

Vi elsker nemlig at være i naturen med børnene. Naturen er livsbekræftende, 

spændende og lærerig, samt den styrker motorikken og indbyder til bevægelse. 
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Vores mål er hele tiden at holde vores ”tid til andet arbejde” på et minimum. Vi har 

hele tiden fokus på at have så mange ”varme hænder” ved børnene som muligt. Vi 

arbejder ud fra en værdibaseret tænkning hvor relationer, tryghed og nærvær er i 

fokus. Det kan det kun være, hvis vi rent faktisk er sammen med børnene.  

Vi er forpligtet til at arbejde ud fra dagtilbudsloven og de seks læreplanstemaer 

(herunder også natur), det er godt, for det sikrer os at vi har øje for hele mennesket, 

dets trivsel og udvikling.  

 

Og hvordan hænger det så sammen med at vi vælger at ville certificeres som 

”Sangglad institution”? 

For det første går sangglad rigtig godt i tråd med skolens rytmiske tilgang til læring.  

Yderligere er sangglad ikke et projekt hvor vi skal dokumentere og skriftliggøre 

noget – det gør den konsulent som kommer hos os.  

Ved sangglad bliver vi voksne undervist og vejledt, mens vi er sammen med børnene, vi 

går ikke fra til det.  

Vores værdigrundlag bygger på, at vi arbejder med at barnet får en følelse af at 

være enestående, have samhørighed med andre og bliver god til at mestre nye 

færdigheder. Her mener vi at sangglad rammer plet – da sang, rytmik og det at 

optræde, netop understøtter disse værdier. En ekstra bonus er så at det styrker 

barnets sproglige tilegnelse, personlige udvikling, sociale færdigheder og inklusion. 

 

Har I spørgsmål til ovenstående – så kom endelig og snak med os. 
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Kalender: 

 

Torsdag d. 30. august: Anne, Anita L og Trine på ”Grønnespirer” kursus. 

 

Mandag d. 3. september: Maddag for alle – kun lille madpakke med. 

Olivia og Clara starter i børnehave. 

Tirsdag d. 4. september: Projekt ”Teateruger” starter. Forløber i ca. 3 uger, 

vi slutter af med en forestilling tirsdag d. 2. 

oktober i kl. 14.30 – så sæt kryds i kalenderen. Til 

de af jer der ikke kan deltage, vil vi optage det på 

video (nærmere information følger). 

Tirsdag d. 11. september: Line og Anita A. på sprogkursus. 

 

Torsdag d. 20. september: Familiekoncert i hallen på skolen – for børnehaven 

og indskolingen – nærmere info følger. 

 

Frem til efterårsferien går vi i hallen om mandagen fra kl. 10 – 11.30.  

 

                __________________________________________________ 

 

Til slut vil vi runde af med et par af de skønne børnelogikker, som er en dejlig del af 

vores hverdag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak fordi I læste med så langt  

 

 

Kærlige hilsner fra 

Alle vi voksne. 


