
Nyhedsbrev maj – juni 2019 
 

Det er altid en stor fornøjelse at møde ind på arbejde mandag morgen, efter en arbejdsweekend - 

denne mandag er ingen undtagelse. Hvor ser det bare godt ud, det I forældre har fået lavet her i 

weekenden, både ude og inde. Krearummet står nu nyt og skarpt, vores nye scener er blevet malet, 

cykelskur og stakit er pyntet, kørebanen har fået et nyt lag stenmel og sandkassen er igen fyldt op 

med sand + alle de andre småting som er friskt op. Tusind tak for det, det sætter vi ansatte stor pris 

på. 
 

Vi er efterhånden langt inde i foråret og sommeren venter lige rundt om hjørnet. Vi voksne kan godt 

mærke, at det er den tid på året hvor vi har flest børn og hvor der er mange opgaver der skal 

afsluttes inden sommerferien. Samtidig er det en stor glæde, at vejret de fleste dage byder på 

udeaktiviteter og frisk luft – det nyder vi alle, da det gør, at hverdagen går op i en højere enhed. På en 

eller anden måde, er der bare mere albuerum udenfor og her er der altid plads til og mulighed for det 

gode børneliv. 
 

   
 

Vores højbede og lille drivhus er nu plantet til – med stor hjælp fra en del børn. Og vi er i fuld gang 

med vores krible krable emne, på alle mulige forskellige måder. Vi eksperimenterer, udforsker, bygger 

insekthoteller, udklækker sommerfuglelarver, smager, klipper, klistre, maler, synger, laver stopmotion-

film og bruger kroppen. Sidst men ikke mindst leger og lærer vi undervejs. Som altid oplever vi et 

stort engagement fra børnene, det er en fornøjelse at være med til. Se meget mere på vores 

facebook-side. 

   



   
 

Vores maxibørn er gået ind i allersidste del af deres børnehaveliv og der er mange ting der skal 

opleves her til sidst. De er nu i SFO en eftermiddag om ugen. De har netop i sidste uge, været hjemme 

og besøge Line i Viborg og dagen efter var de på overnatning på skolen. En rigtig hyggelig og god 

oplevelse for alle. I starten af juni skal de til 112-dag i Viborg – en rigtig spændene dag, ved 

beredskabet i Viborg. De skal også hjem og besøge Karin. Fire dage skal de være sammen med 

lillegruppen på skolen. Den 28. juni afsluttes maxiforløbet med en fest kl. 11. Her giver maxibørnene 

frokost til alle børn i børnehaven, der holdes tale for dem og de får overrakt en lille gave. Se opslag på 

døren i garderoben, i løbet af juni. 

 

Personale 

Om meget få dage har vores studerende Malene sidste dag i børnehaven. Malene har herefter været 

hos os i et halvt år og skal tilbage til sine studier på VIA. Vi skal sige farvel til Malene på onsdag d. 29. 

maj. Vi ønsker hende held og lykke videre i uddannelsen og alt det bedste fremover – både børn og 

voksne, har været rigtig glade for at have Malene i praktik hos os, vi kommer til at savne hende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da vi ikke kunne få tildelt en ny studerende, starter Jesper (Lines barselsvikar) allerede på mandag  

d. 3. juni – det glæder vi os meget til. Jesper præsenterer sig selv her: 

 

Kære børn og forældre: 

Jeg vil sige tusind tak for et fantastisk 

halvt år her i Gudenådalens 

Fribørnehave. Tusind tak for jeres 

imødekommenhed da jeg startede. Og 

tusind tak for ”lån” af jeres dejlige 

børn, jeg vil virkelig komme til at savne 

dem alle, hver og én. 

 Kærlig hilsen Malene 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores nye pædagog, Malene, er kommet rigtig godt i gang hos os. Malene er allerede vellidt blandt børn 

og voksne. Noget af det vi nyder er hendes mange års erfaring som pædagog, hvilket betyder, at hun 

ret hurtigt har kunne gå ind og tage en plads hos os. Malene har mange nye gode ideer og ikke mindst 

kan hun spille på guitar til alt vores sang – det nyder vi. 

 

Malene er en god supplerende brik, til vores i forvejen dygtige team. Vi har en bred vifte af 

kompetencer i personalegruppen, som gør at vi kan styrke og understøtte hinanden. Et personale som 

hver dag udfører et vigtigt og omsorgsfuldt stykke arbejde for vores små venner. 

 

Fredag d. 28. juni har Line sidste dag, inden hun går på barsel. Vi ønsker Line en rigtig god barsel og vil 

glæde os til hun er tilbage hos os næste sommer. 

 

Nye børn 

Vi har fået tre nye børn i børnehaven d. 1. maj. Valdemar, Helene og Jonas på knap tre år. De har alle 

tre deres storebrødre i børnehaven - Arthur, Holger B og Simon. De tre er kommet godt i gang med 

børnehavelivet. Det er altid en fornøjelse at møde de nye små personligheder der starter hos os – hvor 

er verden fuld af små unikke individer. 

Kære forældre                                                                                                                                          

Mit navn er Jesper og jeg er 27 år gammel.                                               

Jeg er så heldig at skulle være tilknyttet jeres børnehave fra den 1/6-19. 

Til daglig bor jeg i Viborg sammen med min familie.  

Jeg er i januar 2019 uddannet skolefritidspædagog med speciale i natur og udeliv. Tidligere har jeg været 

tilknyttet flere forskellige børnehaver i Viborg, samt skoler.  

Jeg glæder mig meget til at skulle samarbejde med jer og lære jer og jeres børn at kende.  

Venlig hilsen Jesper. 

 



           

 Valdemar                Helene                 Jonas 

Mandag d. 3. juni starter endnu fire nye børn. Det er Naia, Jeppe, Christian og Harald – de har alle fire 

store søskende ovre på skolen – stort VELKOMMEN til dem. 

 

Sambaoptog i Bjerringbro 

På onsdag d. 29. maj er der open by night i Bjerringbro. I den forbindelse afholder Bjerringbro Handel 

et sambaoptog for byens dagtilbud om formiddagen kl. 10. Vi er inviteret til at gå forrest i optoget 

gennem byen og slå rytmerne an. Vi skal klædes ud som trolde. Efterfølgende vil der være en 

forfriskning til alle børn og en lille overraskelse. 

Vi har valgt at vores yngste juniorbørn (dem der er startet i år) skal blive hjemme i børnehaven – vi 

mener det vil blive en oplevelse med alt for mange indtryk, til at vi kan skærme dem ordentligt. De skal 

i stedet hygge hjemme i børnehaven. 

Er der forældre som har lyst til at gå med os i optoget, er i meget velkomne. Vi kører i private biler 

derned. Alle børn skal være i børnehaven kl. 9.00 på onsdag. 

 

Udstilling af krible krable 

Onsdag d. 3. juli afslutter vi vores krible krable tema med en lille udstilling, udenfor under halvtaget. 

Giv jer derfor lidt ekstra tid til afhentning den dag og se alle de fine ting som er blevet fremstillet af 

vores små kunstnere og håndværkere.  

 

Flere af jer forældre har spurgt til tekster på de sange vi synger. Det er desværre ret tidskrævende 

at lave et værk med dem alle (dog håber vi at det på et tidspunkt bliver muligt).  

Men to af dem vi synger meget lige nu, får I lige et link til her: 

 

Krible krable sangen: 

http://natur-vejleder.dk/wp-content/uploads/2016/05/krible_krable_sangen.pdf 

 

 

http://natur-vejleder.dk/wp-content/uploads/2016/05/krible_krable_sangen.pdf


Bænkebidder-blues: 

https://www.youtube.com/watch?v=r83GObVgTzc 

 

 

Lidt info og forespørgsel på hjælp 

Som nævnt ovenfor, opholder vi os meget ude lige nu. Husk derfor at smøre jeres børn ind i solcreme 

fra morgenen af, på de solrige dage (vi smøre igen til middag) og husk hver dag at tjekke jeres barn 

for skovflåter. 

 

Da vi har plantet vores højbede til og sat planter i vores lille drivhus, har vi brug for at få vandet i 

løbet af vores lukkeuger i sommerferien (vi har bestilt godt vejr). Giv gerne besked til personalet, hvis 

I har mulighed for at hjælpe. 

 

Vi mangler nye dygtige løse vikarer efter sommerferien. Skulle der være nogen af jer forældre, som 

kender til nogen der kunne være interesseret, så bed dem kontakte Karin i børnehavens åbningstid. Vi 

søger både unge og ældre. Den vigtigste forudsætning er, at de elsker at være sammen med børn, kan 

tage ansvar, tage tingene af sig selv og ikke mindst har lyst til at lege. 

 

Forældreråd 

Tak til alle jer der mødte op til vores forældreårsmøde d. 30. april. Det er dejligt med en så stor 

opbakning, det giver os mulighed for at giv jer alle en god indsigt i, hvad I er en del af på Gudenådalens 

Friskole og Fribørnehave. Der skal også lyde en stor tak til forældrerådet for deres indsats og 

samarbejde det sidste år – vi sætter stor pris på det I gør for vores lille sted. 

 

Forældrerådet har efter mødet konstitueret sig. Jeanette Jensen (Jonathans mor), er fortsat 

formand. Øvrige medlemmer af forældrerådet er: Stine Dam (mor til Mathias), Heidi Huus Lund (mor 

til Micas, Mette Thomassen (mor til Silas) og Karina Hessellund (mor til William). Som 

bestyrelsesrepræsentant for hele GUF sidder Karina Bonde Jensen (tidligere mor i børnehaven). 

 

Kalender 

 

MAJ:  

Onsdag d. 29. maj: Vi deltager i Samba-optog i Bjerringbro 

Fredag d. 31. maj: Børnehaven er lukket 

JUNI:  

Mandag 3. juni: Naia, Jeppe, Christian og Harald starter deres 

børnehaveliv. 

 

Jesper vores nye pædagog har første dag. 

Onsdag d. 5. juni: Grundlovsdag – børnehaven er lukket, da ingen 

havde behov for pasning. 

Fredag d. 28. juni: Afslutningsfest for maxibørn kl. 11.00 – alle der 

har lyst til at deltage er meget velkomne. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r83GObVgTzc


 

 

Børnelogikker 

Til allersidst skal I lige have et par stykker af vores søde børnelogikker: 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

                Det var alt for denne gang – rigtig god sommer til jer alle. 

 

Kærlige solskinshilsner fra  

alle vi voksne. 

 

 


