
          Nyhedsbrev marts – april 2019 

 

Kære forældre 

 

Marts måned er gået rigtig stærkt her i børnehaven. Vi voksne har haft en del at se 

til med ansøgninger, rundvisninger i forbindelse med dette, ansættelsessamtaler og 

nyopstartede børn og ikke mindst sangfest. 

 

Nu er vi godt landet med det hele og det skal I selvfølgelig alt sammen hører mere om 

i dette brev. 

 

Personale 

Allerførst vil vi fortælle at vi fik 101 ansøgninger til vores ledige pædagogstilling. Det 

var helt overvældende og selvfølgelig også tidskrævende. Vi valgte, at vi gerne ville 

vise ansøgerne rundt, da det har været vigtig for os, at de kunne se sig selv som 

pædagog i Gudenådalens Fribørnehave og som ansat på hele GUF. Det tilbud var der 

ca. 20 af ansøgerne som benyttede sig af. De fem af dem kaldte vi ind til samtale.  

Det at ansøgerfeltet var meget bredt, gav os frihed til at kunne vælge den pædagog 

der havde de kompetencer som vi lige nu står og mangler. Valget faldt på pædagog 

Malene Emdal Olesen. Malene er en varm og smilende personlighed og hun har en del 

års erfaring som pædagog. Den erfaring, kan Malene bidrage med i arbejdet med 

børnene og den nye styrkede læreplan. Samtidig holder Malene af at være i naturen, 

hun har stor erfaring i relationsarbejdet og hun er musisk kreativ, spiller fx guitar. 

Malene præsenterer sig selv her: 

 

____________________________________________________ 

 



Kære børn og forældre. 

Jeg hedder Malene Emdal Olesen, og jeg bliver en del af teamet i Gudenådalens Fribørnehave d. 1. maj. 

Jeg har været uddannet pædagog i 13 år, og har arbejdet indenfor daginstitutionsområdet i næsten 

alle årene. 

Jeg er 44 år, og bor sammen med min mand og datter i Bjerringbro. 

En stor del af min tid ved siden af pædagogikken, bliver brugt på musik. Jeg er sangerinde i Bandet 

California, som jeg har haft sammen med min mand, i de sidste 24 år. Så musikken fylder en hel del i 

mit liv, og jeg synes det er virkelig spændende, at blive en del af en ”Sangglad” institution.  

Jeg glæder mig rigtig meget til at møde jer alle sammen! 

Venlig hilsen 

Malene 

 

____________________________________________________ 

Yderligere har vi ansat en pædagog i Lines barselsvikariat pr. 1. august. Han hedder 

Jesper Kærtoft Kristensen, er 27 år og kommer fra Viborg. Han får lov at 

præsenterer sig selv, når vi kommer tættere på hans opstart. 

 

Vi glæder os alle til at samarbejde med både Malene og Jesper. 

 

Børn 

Den første marts startede Nohr, Viktor, Sebastian og Josefine i børnehaven. De er 

alle fire kommet godt i gang med børnehavelivet og er så små faldet til. Drengenes 



familier er alle nye på GUF, så tag godt imod dem når I møder dem, så de kan blive en 

del af vores fællesskab. 

 

                                          
         NOHR       SEBASTIAN 

            
          VICTOR                 JOSEFINE 

 

Sangfest 

Tusind tak til jer alle, for den store deltagelse ved vores sangfest. Det var en dag, 

som vi alle – store som små, havde set frem til længe. Også en stor tak for hjælpen til 

jer der bagte kage - den var der store forventninger til og den blev bestemt sat pris 

på 😊 

 



   
 

   

   
 

Mange børn var meget trætte torsdag, der er ingen tvivl om, at vores små venner 

brugte mange ressourcer på sådan en oplevelse. Vi syntes vi har de modigste børn i 

børnehaven og den oplevelse de var med til at skabe, emmede af fællesskab og glæde. 

Vi er ret sikre på at de fleste af børnene lige voksede en til to centimeter i den 1 1/2 

time festen stod på – vi havde rigtig meget at snakke om dagen efter og når vi 

spurgte hvad det bedste havde været, var det at synge og få kage – se det er da en 

rigtig sangfest 😊 

 

Vi kunne godt bruge lidt hjælp… 

Vi er ved at løbe tør for tegnepapir, derfor efterlyser vi igen noget sådan. Skulle der 

være nogen af jer, der har adgang til gratis papir, så er vi glade modtagere. 

Størrelsen og om der er trykt lidt på den ene side, betyder ikke så meget. 



 

Vi mangler klude – altså den slags som vi bruger til at tørre hænder i på toiletterne. 

Skulle der være nogen af jer, som har mod på at sy klude til os af gamle håndklæder, 

så er vi glade modtagere (vi har håndklæderne). Kludene skal klippes og zig zak-es i 

kanten. 

 

Parkering ved skolen 

Vi har fået en melding om, at der om morgenen og eftermiddagen kan være lidt 

forvirring omkring kørselsretningen ved P-pladsen.  

Der er ensrettet ved P-pladsen. Det betyder at alt indkørsel foregår ved den 

bagerste vej, længst væk fra hækken (altså retningen ud af byen) og al udkørsel 

foregår ved den vej, der er tæt på hækken (altså ind mod byen). 

 

Turdage 

Vi nyder i den grad at foråret er kommet og derved, at solen oftere kigger frem. Det 

betyder at vi gerne vil gå på tur allerede kl. 9.00 på vores turdage – alle turbørn bør 

derfor være mødt ind der. Midgård tirsdag, Asgård torsdag. Når vi kommer afsted 

fra morgenen af, får vi længere tid til at udforske og lege – yderligere har vi 

madpakkerne med, så vi har hele formiddagen til rådighed. Husk i den forbindelse at 

smøre en ”turvenlig madpakke”. Det betyder at maden pakkes ind særskilt, så den 

ikke rystens sammen når barnet løber med sin rygsæk/madpakke på ryggen. 

 

Båldage 

Fra uge 15 begynder vi hver onsdag at lave bålmad sammen med SFO’en på trekanten 

om eftermiddagen. Vi skiftes til at stå for madlavningen. Vi har de lige uger – derfor 

vil vi onsdage i lige uger, forberede maden sammen med en gruppe børn om 

formiddagen.  

 

                            



Nyindretning 

Vi voksne er så småt i gang med at nyindrette vores børnehave. Vi syntes tiden er 

inde til at tænke vores læringsmiljøer indendøre anderledes, specielt fordi arbejdet 

med den styrkede læreplan lægger op til det – giver det ekstra god mening. 

Vi er snart færdige med ”krearummet”. Her har vi fået nye lukkede skabe sat op, så 

der bliver ”ro til sanserne” og mulighed for at tænke kreative tanker. I multirummet 

har vi fjernet et skab og næste del af processen her, bliver at får lidt farver og 

figurer på væggene. Lige om lidt går vi i gang på stuerne. Første del bliver at få 

bygget et kombineret scene/læsehjørne, på begge stuer. Så hvis I undrer jer over at 

vi forandrer rummene i denne tid, er ovenstående forklaringen.  

 

Se gerne opslaget på facebook d. 2. april – hvor vi har lagt en lille film ind om hvad 

det vil sige at arbejde med ”den nye styrkede læreplan”. 

Eller klik på linket her: 

https://arkiv.emu.dk/modul/styrket-p%C3%A6dagogisk-l%C3%A6replan-%E2%80%93-kort-fortalt-

til-for%C3%A6ldre 

I det hele taget er det en god ide at følge os på facebook – her slår vi rigtig mange 

ting og billeder op fra vores hverdag. 

 

Lukkedage 

Husk at være opmærksom på at vi holder lukket fredag efter Kr. himmelfartsdag  

d. 31. maj. Grundlovsdag d. 5. juni lukker vi kl. 12.00 og at vi holder lukket uge 29, 30 

og 31 i sommerferien. 

 

Kalender: 

Onsdag d. 10. april Vi starter med at lave bålmad sammen med SFOén hver 

onsdag eftermiddag – på trekanten. 

Uge 16 Påskeferie – åben man.- ons. for tilmeldte børn. 

Lørdag d. 27. april Hovedrengøring på GUF – obs om I står på listen 

Tirsdag d. 30. april Forældreårsmøde i børnehaven kl. 19 – 21 – vi forventer 

der møder min. En forældre fra hver familie. Invitation 

kommer senere. 

https://arkiv.emu.dk/modul/styrket-p%C3%A6dagogisk-l%C3%A6replan-%E2%80%93-kort-fortalt-til-for%C3%A6ldre
https://arkiv.emu.dk/modul/styrket-p%C3%A6dagogisk-l%C3%A6replan-%E2%80%93-kort-fortalt-til-for%C3%A6ldre


Onsdag d. 1. maj Malene – vores nye pædagog starter. 

Fredag d. 31. maj Dagen efter Kr. himmelfartsdag – Bhv. er LUKKET 

Onsdag d. 5. juni Grundlovsdag - børnehaven lukker kl 12 

Uge 29, 30, 31 Børnehaven er lukket 

 

Børnelogikker 

Til slut skal vi da lige have et par af de søde børnelogikker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så får I ikke mere for denne gang – tak fordi I læste med så langt og rigtig god 

påske til jer alle, når I kommer dertil. 

 

De kærligste hilsner  

fra alle vi voksne i  

                  Gudenådalens Fribørnehave 

Olivia: ”Se, jeg har spist mine 

rugbrødder – så bliver jeg dælme høj!” 

Vi sidder og læser og i bogen kommer 

ordet provianterer. Den voksne 

spørger: ”ved I hvad proviantere 

betyder?” 

Micas: ”Ja, det betyder at der ikke er 

mere luft i dækket!” 

Der læses videre og i bogen væltes en 

skraldespand og affaldet flyder ud. 

Den voksne spørger: ”Hvilket dyr tror I 

det kan være der har væltet 

skraldespanden?” 

Kirstine: ”Jeg tror det er et skovsvin!” 

 


