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Kære forældre 

 

Godt Nytår til jer alle. Vi er nu godt i gang med 2019 og hverdagen kører igen for 

både børn og voksne. Her i børnehaven, er vi kommet godt fra start i det nye år. Vi 

nyder dagene, sammen med jeres børn, som byder på masser af god leg. Blandt andet 

med de juletræer I har leveret til os. Juletræerne bliver brugt til politibiler, 

rumraketter, klatrestativer, hulebygning, trække med, så det er en fejemaskine i 

sandkassen og meget mere. Når børnene ikke længere er så optaget af dem, vil vi 

finde savene frem og begynde at save dem fra hinanden. Der er rigtig meget god leg 

og læring i sådanne aflagte træer.  

   
 

Ude nyder vi også at bruge vores mudderhul til at lege i. Nogle dage gør vi det 

ovenikøbet mere vådt, blot for børnenes skyld og mange elsker det (vi ved godt det 

er besværligt for de voksne…). Når der leges med mudder stimuleres alle sanser. Børn 

syntes mudder er spændende, det pirrer deres nysgerrighed, fantasi, afsky og fryd. 

De elsker at røre ved det – ”at se med fingrene” og at blive beskidte. Nogen siger at 

snavsede børn er glade børn – det tror vi faktisk på er sandt her hos os 😊  

 

 



     
 

Det første lille bid af året har også budt på lækker bålmad, nye sange, nye 

fuglefoderbrætte, biblioteksbesøg, skovture, fødselsdage fejring, iskunst og meget 

mere.  

 

Personale 

Vi er så heldige at Anita L langsomt er startet på arbejde igen – det er til stor glæde 

for alle, børn som voksne. Hun følger en optrapningsplan, så hun kan komme stille og 

roligt i gang. 

______________________ 

 

Vi har startet nye vikarer op. Da vi desværre har måtte sige farvel til Mette, som lige 

er blevet mor og Mathias, som skolen bruger på fuld tid pt.  

I januar har vi brugt Victor, han er desværre allerede holdt igen, da han skal ind til 

militæret. Unge mænd der vil arbejde i børnehave, hænger desværre ikke på 

træerne. Vi ville gerne have haft en mandlig vikar noget længere, men det har 

desværre ikke været muligt.  

 

I stedet startede Heidi K. Andersen, først i januar. Hun er både i SFO og børnehave. 

Heidi er 20 år, hun blev student i sommers og har netop afsluttet et højskoleophold. 

 

 Midt i januar startede Ida Hedelund Amby på 20 år. Ida er nyansat i klubben på 

skolen og vil oveni have løse timer hos os. Ida er i gang med et sabbatår efter 

gymnasiet, hun er også vikar i en børnehave i Langå og har et rengøringsjob. 

 

Stort VELKOMMEN til begge de unge piger. 

 

 



          Heidi             Ida 

             
 

I uge 5, får vi en besøg af Mathilde Thøgersen, som skal i erhvervspraktik hos os. 

Mathilde er 14 år og går i 8. klasse på Kolind Centralskole. Mathilde er niece til Karin. 

Mathilde skal tirsdag og onsdag formiddag, også være i lillegruppen på skolen. På den 

måde får hun mulighed for, både at snuse til pædagog og lærer faget. 

 

Studerende 

Vores studerende Malene, er godt i gang med sin praktik her hos os. Malene har nu 

valgt emne til den opgave, hun skal aflevere til sidst i praktikken. Malene vil skrive om 

børns relationer. Hun vil tage udgangspunkt i vores mellembørn og være nysgerrige på 

deres samspil og gruppedynamik. Malene slutter først sin praktik d. 31. maj, men vil 

arbejde med emnet i praksis, inden hun gør det skriftligt. Spørg endelig til det, hvis I 

er nysgerrige.  

 

Børn 

Vi har sagt goddag til et nyt barn i børnehaven. Det er Emilie Andersen Bøgh. Emilie 

er Malthe B.´s lillesøster. Hun er allerede kommet godt fra start.  

Stort VELKOMMEN til Emilie. 

 



 

Fastelavn 

I år har vi besluttet at holde fastelavnsuge i uge 9 – vi slår katten af tønden torsdag 

d. 28. februar. Vi vælger at bruge en hel uge på det, så vi har tid til at synge 

fastelavnssange og lære dem ordentlig at kende, male tønder, klippe pynt, lave 

fastelavnsris til hver stue og høre fortællinger om, hvorfor vi fejrer fastelavn.  

Vi vælger at slå katten af tønden allerede d. 28. februar, da vi fredag d. 1. marts 

modtager tre nye børn. Det kan være meget overvældende at starte sit børnehaveliv, 

sammen med en masse udklædte børn (der lever sig helt ind i den rolle, de er udklædt 

som). Der kommer opslag i garderoben. 

 

 
 

”Gode gerninger” stjerner  

Vi havde i december måned stor succes med at lave gode gerninger, som blev skrevet 

på et rødt hjerte og hængt på juletræet. Børnene var meget optaget af det og har 

også været det her i januar. Derfor har vi voksne bestemt, at man nu kan få en ”god 

gerning-stjerne”, når man har gjort noget godt for andre. Vi skriver ikke noget på 

stjernen, men den kan komme ud og sidde fast på rummet resten af dagen. Så hvis 

jeres barn har en stjerne på rummet, når I henter, så kan de helt sikkert fortælle 

hvorfor. 

 

 

 

 



Hovedrengøring 

Bestyrelsen har besluttet, at børnehaveforældre med små børn, godt må dele 

hovedrengøringen over 2 hovedrengøringsweekender, så der kun møder en forælder 

op hver gang. I skal selv kontakte rengøringsudvalget hvis I ønsker den løsning. 

 
 

Børnetal 

Vi mangler fortsat børn på vores venteliste i hele år 2020. Vi har kun meget få børn 

skrevet op. Forældrerådet og personalet samarbejder pt omkring at få lavet en 

folder til at lægge ud i byen, en lille film omkring vores børnehave til facebook, gøre 

os synlige med reklame på vores overtøj og via annonce i avisen. Indtil videre uden 

held. 

I den forbindelse har vi brug for jer der allerede har børn hos os. I må rigtig gerne 

dele de opslag vi laver på facebook, så de kommer ud til så mange som muligt. I må 

også rigtig gerne gå ind på vores facebook side og lave en anbefaling/anmeldelse af 

os. Det kan være til stor gavn, hvad andre forældre mener, hvis man står som nye 

forældre og skal have børn i børnehave for første gang. I er fortsat den bedste 

reklame vi kan få. Så spred endelig budskabet, hvis I kender til småbørnsfamilier, der 

endnu ikke har valgt børnehave til deres guldklumper. Vi er også åbne for gode ideer 

til hvordan vi kan blive mere synlige i lokalområdet. 

 

Pædagogisk weekend/forældre passer børnehave og skole 

Fredag d. 15. marts skal hele den samlede personalegruppe på GUF, på pædagogisk 

weekend. Det betyder at vi skal bruge nogle forældre til at hjælpe med at passe de 

børn, som har brug for pasning den dag. Har dit barn mulighed for at holde fri, vil det 

også være en hjælp. Der kommer en seddel på pulten i garderoben i løbet af februar, 

hvor I kan skrive på om jeres barn kommer eller ej. Ved du allerede nu, at du kan 

hjælpe til med at passe børn d. 15. marts, så hører Karin gerne fra dig.  

 

 

 



Maxi 

Den 6. februar går vi i gang med årets maxiforløb. Vores førskolebørn er i maxiklub 

hver onsdag, samt lidt løse dage derudover. Det bliver Line og Karin, som skal være de 

gennemgående voksne i forløbet. Fokus kommer til at være på skoleparathed, dvs. 

træning af koncentration, fordybelse, fællesskab og sociale færdigheder – dette via 

leg, børnene kommer ikke til at opdage vi voksnes bagtanke. For os er det vigtigt 

først og fremmest at stimulere børnenes nysgerrighed, der på den måde fører til 

læring. Vi kommer til at lave skolerelaterede aktiviteter, men det bliver ikke det 

overvejende i forløbet. Det allervigtigste fundament til indlæring i skolen, er at det 

sociale fællesskab fungerer – ellers kan børn ikke fokusere på at tage ny viden til sig! 

 

 
 

 

Sangglad 

 

 
Vi er efterhånden så langt i vores forløb med sangglad, at vi d. 27. marts 2019, bliver 

certificeret som ”Sangglad institution”. Det vil vi gerne fejre med en stor fest. 

Derfor skal alle sætte X i kalenderen onsdag d. 27. marts kl. 14.00. Vi vil gerne se 

både forældre, søskende og bedsteforældre til denne fest. Festen kommer til at 



indeholde optræden fra alle børn, samt fællessange/lege. Alle får en invitation inden 

festen. 

Vores projekt indtil da, vil derfor være forberedelse af sangfest. Vi glæder os 😊 

 

HUSK      

• Vi har brug for, at alle børn og den der afleverer, kommer hen og siger 

godmorgen til en voksen, inden mor eller far kører igen. Det er vigtigt for os, 

at vi altid ved hvem der er kommet. Vi tilstræber at sige godmorgen til alle i 

garderoben, men der kan være forskellige årsager til, at det ikke altid lykkes. 

 

• Børnehaven er lukket fredag efter Kr. himmelfartsdag d. 31. maj. 

 

• Som tidligere skrevet er det fredag, der er mulighed for at have legetøj med 

hjemmefra. De børn der bruger bamser til at sove med og trøst, må selvfølgelig 

altid medbringe en sådan. 

 

Kalender 

 

Fredag d. 8. februar: Fællesspisning kl. 17 - Nytårsfest 

Vinterferie Uge 7: Børnehaven er åben for tilmeldte børn. 

Torsdag d. 21. februar: Forældrekaffe kl. 15.00 – 16.15 

Torsdag d. 28. februar: Vi slår katten af tønden om formiddagen.  

Fredag d. 1. marts: Vi siger velkommen til tre nye børn - Josephine, Nohr 

og Victor. 

Onsdag d. 6. marts: Netværksdag for frie dagtilbud – noget af personalet 

deltager. 

Fredag d. 15. marts: Forældre passer skole og børnehave – det faste 

personale på GUFs på pædagogiske weekend. 

Onsdag d. 27. marts: Vi holder ”Sangfest” for forældre, søskende og 

bedsteforældre kl. 14.00. 

Onsdag d. 10. april: Line og Karin på kursus i ”Vejrdagsscience”. 

Fredag d. 31. maj: Børnehaven er lukket (fredag efter Kr. 

Himmelfartsdag). 

Onsdag d. 5. juni: Grundlovsdag – vi lukker kl. 12.00 

 

 



Børnelogikker 

Til sidst skal vi da lige runde af med et par børnelogikker 😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kærlige hilsner 

fra 

Alle vi voksne i Gudenådalens Fribørnehave. 

 

En gruppe børn sidder i 

køkkenet og spiser med Anita 

A. Samtalen drejer sig om, det 

at tage sig en lur og at man 

også kan kalde det for en 

”morfar”.  

Kesha: ”Anita du må gerne 

komme hjem og sove på min 

sofa med min morfar!” 


