Nyhedsbrev
Gudenådalens Fribørnehave
August og september 2019

Hverdagen er igen i fuld gang for os alle og derved også i børnehaven. Lige nu nyder
vi, at sommeren er vendt tilbage, dejligt med lidt mere solskin til kinderne.

Hyggestund på legepladsen

Leg i hallen

Første skoledag blev vi inviteret over
på skolen til is med GUF på

De første uger har budt på lidt af hvert. Vi har været på ture, været i hallen (som vi
nu har to formiddage om ugen), vi har lavet gaver, holdt fødselsdage, både i
børnehaven og på hjemmebesøg, vi har startet en ny intensiv periode i ”Sangglad”, vi
har lavet bålmad med kartofler og løg fra egne højbede, malet, klippet, leget, bagt,
haft samlinger og meget mere, som hører til det gode børnehaveliv.
I august bruger vi også en del tid på af finde hinanden igen efter ferien. Når vi
sender en stor gruppe børn i skole, bliver der altid et ”hul” efter ferien. Det skal vi
have fyldt og det betyder at der sker noget med børnenes hierarki. Det tager lige
lidt tid at finde sin nye plads, som enten nyt maxi- eller mellembarn. Vi voksne er
meget bevidste om vores rolle i den tid. Det er vigtigt at hierarkiet bliver lige, sundt
og giver plads til alle.

Nye børn:
Den første juni startede Naia, Jeppe, Christian og Harald i børnehaven. De er alle tre
år og er kommet godt i gang med børnehavelivet. Alle fire børn har større søskende
på friskolen.

Naia

Jeppe

Christian

Harald

Den første august er Eddie på 4 år startet hos os. Eddie er overflyttet fra en anden
børnehave, da hans storebror er startet i 0. kl. på friskolen. Stort velkommen til
Eddie og hans familie.

Eddie

Den 28. august sagde vi velkommen til Anton, der bliver 3 år i september. Anton har
to storebrødre på friskolen, så familien er kendt hos os. Stort velkommen til dem.
Personale:
Jesper er blevet far til en lille pige d. 14. august. Det betyder at Jesper lige har haft
14 dages barsel, sammen med sin lille familie. Jesper var tilbage i børnehaven torsdag
d. 29. august.
Jesper er kommet godt i gang i sin stilling som pædagog hos os. Han er hurtig blevet
en vellidt voksen for børnene, og en god kollega for vi voksne – vi glæder os til det
fremtidige samarbejde.

Line har været på besøg hos os et par gange efter ferien, med hendes store flotte
mave – vi glæder os til at møde baby når den er kommet ud.
Som nævnt på opslaget i garderoben er der startet to nye vikarer hos os, Emma og
Nana. De er kommet godt i gang. Nana har fået 15 timer fast i børnehaven pr. uge, fra
den 1. september, da vi har brug for at opnormere vores eftermiddage. Derudover vil
hun være løs vikar.
Den 1. september får vi en virksomhedspraktikant i børnehaven. Hun hedder Hanne
Ilsøe Sørensen og skal være hos os i fire uger. Hanne er 60 år og bor i Bjerringbro
med sin mand. Hun har to voksne sønner og to børnebørn. Hun har arbejdet som salgsog kundeservice koordinator hos Grundfos. Hanne holder af at opholde sig i naturen
og dyrker badminton, tennis, alpin ski og sejlads. Vi glæder os til at lære Hanne at
kende.

Hanne

Vi voksne er fortsat i gang med arbejdet omkring ”den styrkede pædagogiske
læreplan”.
Vi har længe været i gang med implementering af Marte Meo, som pædagogisk
metode, vores indretning og integrering af evalueringsredskabet SMTTE. Nu går vi
mere målrette til værks med at gå i dybden med vores syn på de ni grundprincipper,
som læreplanen skal indeholde.
Det betyder vi ved hvert p-møde har afsat tid til refleksion omkring børnehaven og
ikke mindst det stykke arbejde vi udfører, når vi er sammen med børnene.
Den 14. september skal vi have en pædagogisk lørdag, hvor vi skal se nærmere på
vores hverdagsrutiner. Dette for at sikre, at vi har et fagligt perspektiv med alt det
vi gør.

Det er en spændende og tidskrævende proces, som vi først afslutter omkring
sommeren 2020.
I forbindelse med implementering af Marte Meo som metode, er Anita L og Malene
kommet på grundkursus. Kurset løber hen over efteråret, hvor de skal afsted 7 dage,
samt arbejde i praksis med det i børnehaven, mellem kursusdagene.
Sangglad:
I sidste uge startede vi op med sangglad. Det betyder at Ida, vores konsulent, igen
kommer i huset med et fast interval om onsdagen. Det kaldes i sangglad regi for
intensiv periode 2. Denne gang er der fokus på sang ind i læreplanstemaerne (Natur,
krop, sprog, social udvikling, personlig udvikling og kreativitet). Børnene er igen meget
optaget af det, og det bringer så meget fællesskab og glæde med sig.
Vi vil gøre opmærksom på at der nu findes en sangglad app, som I kan gå ind og
downloade.
Torsdag d. 12. september om formiddagen, tager mellem og maxi børn til ”Små synger
sammen 2019” på Viborg Hovedbibliotek. Det er en dag arrangeret af Sangens Hus i
Herning og det foregår over hele landet. Der kommer mere info senere.

Næste projekt:
Fra tirsdag i næste uge og 5 uger frem vil vi arbejde med projektet Krop og
Bevægelse. I dette projekt har vi valgt at have fokus på tre indsatsområder: Kend din
krop, Motion og Selvstændighed/Selvhjulpenhed.
Sammen med børnene vil vi gå på opdagelse i forhold til kroppens funktioner, hvordan
kroppen er bygget op, og hvad man kan gøre for at holde kroppen sund og stærk. Vi vil
have stor fokus på træning af børnenes selvhjulpenhed og vil i den forbindelse

afslutte projektet med et Garderobe OL. Dette betyder, at alle børn både i
børnehaven og i hjemmet skal øve sig i selv at tage tøj på og af. Børnene vil være
opdelt i Maxi, Mellem og Junior grupperne så vi kan tilrettelægge og
aldersdifferentiere samt tilpasse kravene efter udviklingsniveau.
Vi vil derfor opfordre til, at I voksne derhjemme, ikke fratager jeres børn en
mulighed for at øve sig og blive bedre i at tage tøj på. Vi vil gerne, at I støtter ekstra
meget op om at give børnene lidt ekstra tid og tålmodighed så de kan mærke, at det
er okay at øve sig, og at alt nyt tager tid at lære.
Vi vil i den kommende uge udarbejde et opslag på hvad vi forventer, der øves med på
de forskellige alderstrin. Samtidig med dette filmes, der en lille video som I bedes se
og følge i forhold til små tips og tricks om påklædning :0)
Det at mestre egen selvstændighed, er rigtig vigtigt for selvværdet.

Fælles aktivitetsdag:
Torsdag d. 26. september skal vi, traditionen tro, på fælles aktivitetsdag med de
øvrige fribørnehaver i området (Nørreå, Mammen, Vellev, Sahl, Vejrumbro og Tange).
Vi tager afsted med mellem- og maxibørnene. I år foregår dagen ved ”Vores
Naturbørnehus” i Sahl. Det plejer at være en rigtig hyggelig dag, med forskellige
aktiviteter indlagt. Der kommer mere info senere.
Vi er glade modtagere, hvis nogen af jer forældre kunne have lyst til at bage boller,
som vi kan få med til formiddagsmad.
Invitation fra Kulturudvalget på GUF:
For lidt tid siden fik alle børn en invitation på rummet, til den fælles familie- og
aktivitetsdag d. 28. september i Foulum. Det er kulturudvalget der har arrangeret
dagen. Det er en dag for alle familier, med fællesskab på tværs af skole og børnehave
i fokus. Vi opfordret til at I børnehave forældre tager hinanden under armen og
møder op – det skal nok blive både sjovt og udfordrende.

Efterårsferie 2019:
I uge 42 holder vi åbnet for tilmeldte børn. Skole og SFO holder helt lukket.
Mandag og tirsdag åbner vi først kl. 7.00, da ingen har skrevet, at de har behov for
pasning før.
Hvis de tider I har skrevet på ændre sig, eller jeres barn alligevel holder fri, vil vi
meget gerne vide det, så vi kan regulere personaletimerne derefter.
De frie skolers fællesmøde:
Torsdag d. 7. og fredag d. 8. november skal alle ansatte på Gudenådalens Friskole og
Fribørnehave igen til de frie skolers fællesmøde på Ollerup Højskole på Fyn. Dette er
en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor forældre passer både skole og børnehave
på GUF.
Personalet tager afsted samlet, for at styrke trivsel og fællesskab kollegaer imellem.
Det betyder at børnene i børnehaven, både torsdag og fredag, vil blive passet af
forældre og vikarer.

Der er desværre sket en fejl, da udvalgsarbejdet blev lavet, det betyder vi pt kun
har to forældre til at passe børn om torsdagen d. 7. november: Heidi (Micas´mor) og
Karina (Williams mor). Vi har derfor brug for flere – sig endelig til hvis I kan hjælpe.
Fredag d. 8. nov. er godt bemandet. De forældre der har meldt sig til at passe børn
fredag er: Tine (Helenes mor), Anja og Morten (Jacobs forældre), Klaus (Olivias far)
og Malene (Kirstines mor).
Om kort tid vil der komme en seddel på pulten i garderoben, hvor I forældre skal
skrive på, om jeres barn kommer, eller i selv sørger for pasning.
Når vi nu er ved det med at have brug for hjælp:
Er der mon nogen af jer forældre der har jordbærplante stiklinger i
haven, som vi kan få nogle af? Vi har tømt vores bed og har brug for nye.
Vi vil gerne frabede os, at jeres børn har saftevand i drikkedunken. Det
tiltrækker hvepse i denne tid. I det hele taget opfordrer vi til, at det
altid kun er vand der medbringes i drikkedunken.
Vi har legetøjsdag om fredagen i børnehaven og det fungerer godt. Vi vil
gerne, at der derfor ikke er legetøj med de øvrige dage i ugen. Ej heller
dukker og bamser, med mindre der er en særlig grund til at medbringe en
sådan.
Børnehavens nærmeste naboer ud mod Bjerring Byvej, har gjort
opmærksom på at der er øget trafik, både til bens og på hjul, ind mod
personaleparkeringen. Hvis ikke I har særlig aftaler omkring brug af
personaleindgangen, så vil vi gerne henstille til, at I bruger vejen/stien
ovre fra skolen af, indtil os. ”Personalevejen” er forbeholdt personale, for
at mindske gener for naboerne.
Sæt kryds i kalenderen:
• Torsdag d. 14. november holder vi ”Lysfest” i børnehaven fra ca. kl. 16.30, mere
info følger.

•

Fredag d. 22. november holder vi ”Bedsteforældrejuleklippeklisterdag”, giv
endelig besked til bedsteforældre allerede nu, så de kan reservere dagen.

Til sidst slutter vi af med at samle de vigtigste datoer lige nu og de dejlige
børnelogikker:
KALENDER:
Lørdag d. 31. august:
Mandag d. 2. september:
Lørdag d. 7. + søndag d. 8. sept.:

Hovedrengøring
Hanne Ilsø Sørensen starter i praktik i 4
uger.

Lørdag d. 28. september:

Arbejdsweekend
Mellem- og Maxibørn deltager i sangdag i
Viborg.
Vi deltager i aktivitetsdag med de
nærmeste fribørnehaver.
Kulturudvalget på GUF inviterer til
aktivitetsdag i Foulum.

Mandag d. 7. oktober:

Forældrekaffe kl. 15.00 – 16.15

Uge 42:

Åben for tilmeldte børn.

Fredag d. 25. oktober:

Fællesspisning kl. 17.00 i børnehaven.

Torsdag d. 7. november:

Forældre passer børnehaven

Fredag d. 8. november:

Forældre passer børnehaven

Torsdag d. 14. november:

Lysfest kl. 16.30

Fredag d. 22. november:

Bedsteforældrejuleklippeklisterdag

Tirsdag d. 3. december:

Forældrekaffe kl. 15.00 – 16.15

Torsdag d. 12. september:
Torsdag d. 26. september:

BØRNELOGIKKER:
Simon til Nana: Så dig og Emma er

Vi taler til samling om hvad

vikarer?

børnene skal i pinsen:

Nana: Ja, vi er vikarer.

Micas: Jeg skal til hestemarked.

Simon: Nåå, så det er derfor de
andre bare er gamle voksne.

Milas: Jeg skal i supermarked.

Jonathan: Karin har du altid
briller på?
Karin: Ja, det har jeg når jeg er
vågen.
Jonathan: Er det for at du bedre
kan høre!

Tak fordi I læste med så langt
Efterårshilsner fra os alle i Gudenådalens Fribørnehave.

