
 

Nu er vi alle godt i gang med det nye år, det føles faktisk som om, at det er længe siden vi gik ind i det 

nye årti. Hverdagen kører igen på skinner, og her i børnehaven har vi allerede haft en masse gode 

oplevelser. 

 

De første fødselsdage er fejret, vi har haft båldage, været på ture, i hallen flere gange, leget gode 

lege både ude og inde og ikke mindst sunget en del sange og haft en masse gode grin og hyggelige 

stunder. Det er da en dejlig måde at starte året på.  

 

     
 

Debat om minimumsnormeringer: 

Hen over efteråret har der været en del debat i medierne vedr. minimumsnormeringer i de danske 

dagtilbud. Derfor føler vi behov for, i dette nyhedsbrev, at skrive lidt om vores hverdag og den 

normering vi har i Gudenådalens Fribørnehave. Vi er ikke et glansbillede af en børnehave – vi har også 

meget travlt indimellem. Vi kan også have tidspunkter hvor vi ”slukker ildebrande” mere end vi udfører 

et ordentlig stykke pædagogisk arbejde. Dog er vores fokus altid, at være anerkendende overfor 

børnene, selv om at det går stærkt!  

 

Normeringen hos os er ikke prangende, men dog noget bedre end det vi så i de to dokumentarer 

”Eksperimentet med vores børn” på TV2 i november 2019. Den store forskel for os, er ikke de 

indtægter vi får ind – disse er vi på lige fod med de kommunale tilbud. Vi får samme tilskud og 

forældrebetaling. Det som vi kan, er hele tiden at være bevidste om hvordan vi bruger pengene og 

vores tid. Vi er ikke underlagt indkøbsaftaler, særlige tidskrævende pædagogiske metoder (som efter 

vores mening, slet ikke står mål med den tid man putter i dem) og vi har ikke dyre konsulenter og 

ledere, der tærer på budgettet ovenfra. 

Nyhedsbrev 

Gudenådalens Fribørnehave 

Januar – februar 2020 



Vores fokus kan i stedet være, hvordan vi sikre så mange varme hænder som muligt ved børnene, 

samtidig med at vi levere en højkvalitets faglig indsats. Vi bruger også pædagogiske metoder (såsom 

Marte Meo, sprogscreening og dokumentation af vores praksis), men kun dem der giver mening for os, 

og som ikke tager for meget tid fra børnene. Yderligere har vi et arbejdsmiljø, hvor man ikke dagligt 

holder pauser (derfor kan man indimellem se voksne med en kop kaffe i hånden blandt børnene) og hvor 

vi er gode til at fordele os og strukturere os efter hvor mange hænder vi har, så vi får skabt ro og 

nærvær omkring børnene.  

 

Men som forældre vil I også hos os, kunne opleve tidspunkter på dagen hvor vi vokse er fortravlet. Det 

kan være når vi er inde og alle børn er mødt ind. Det kan være lige når vi omfordeler os. Eller når vi 

alle er i garderoben og skal ud. Der skal meget lidt til før fx en morgen pludselig er mere urolig end 

ellers. Det kan være pga. sygdom hos personalet, eller hvis et barn har brug for en voksen alene, så 

denne må gå fra. I forældre kan altså indimellem oplever os som fortravlet, men heldigvis er det ikke 

et billede der kendetegner hele vores dag.  

 

Vi er som udgangspunkt en børnehave med stor grad af albuerum, nærvær og tid. Når vi ca. kl. 9.15 er 

godt struktureret i mindre grupper er der ro omkring os, og så er der plads til det enkelte barn, 

fællesskabet og ikke mindst hyggelige og sjove stunder. Sidst men ikke mindst, så har vi råd til at 

bruge vikarer – det betyder vi kan kalde ekstra hænder ind ved sygdom, fridage og ferie. Vi håber det 

også er den oplevelse I får, når I kommer her. Ellers er I meget velkomne til at tage kontakt til os, vi 

vil altid gerne være i dialog med jer! 

 

Personale: 

Vi voksne startede året med at holde Pædagogisk dag, lørdag d. 18. januar. Vi fik endnu engang 

arbejdet med ”Den styrkede pædagogiske læreplan” og vi fik lagt en skitse til vores årsplan. Nu ved vi i 

store træk, hvad året kommer til at byde på. Udover de faste traditioner over året, så skal vi arbejde 

med: Udstilling i Gudenåhuset, Sang og teater uger, Melodi Grand Prix på skolen, Forspiring og 

tilplantning af højbede, diverse udflugter og et bredt emne omkring jord til bord, indianere, jagt, 

fiskeri osv. – det er ikke endeligt defineret. Vi regner også med at gentage lysfesten til november. 

 

Tirsdag d. 25. februar tager alle pædagoger til ”Netværksdag for frie dagtilbud” i Nyborg. Dagen er 

arrangeret af Friskoleforeningen. Vi skal høre om: ”Legens betydning: Et fagprofessionelt sprog om 

leg, samt: Overgange: Mere fokus på barnet, ikke på skolen! 

Det betyder at vi bruger tre vikarer til at dække dagen i børnehaven og samtidig er Trine og Louise 

også ”hjemme” i huset. Yderligere har Williams mor Karina, sagt ja til at hjælpe os.  

 

Vikarer: 

Nana er stoppet som vikar hos os. Hun havde sidste arbejdsdag d. 3. januar. Nana er startet som 

handicaphjælper på Egmont Højskolen d. 6. januar. Vi savner allerede Nana, men ønsker hende alt det 

bedste fremover og siger hende mange tak for samarbejdet. 

 

Hanne, som har været vikar hos os siden september, har her efter nytår fået 24 faste timer om ugen, 

indtil sommerferien. Vi er glade for, at Hanne har takket ja til denne mulighed.  

 



I stedet er Mette Jones startet hos os som løs vikar. Mette har været vikar hos os tidligere, men gik 

på barsel i december 2018. Nu er lillemanden blevet så stor, at Mette igen har tilbudt sin hjælp – det 

er vi glade for.   

 

Yderligere er Lærke Hummeluhr startet som løs vikar hos os. Lærke er 24 år og bor i Silkeborg med 

sin kæreste.  

Stort VELKOMMEN til dem begge. 

 

         
  Mette           Lærke 

 

Nye børn: 

Den 1. januar sagde vi goddag og velkommen til Diana på 4 år. Diana er startet på Asgård og er allerede 

faldet godt til her hos os. Dianas familie er ny på GUF, så stort VELKOMMEN til dem.  

 
 

Den 1. marts starter Fiona på 3 år hos os – Fionas familie er også ny på GUF. 

 

Børnetal: 

Siden november har vi haft stor søgning til vores børnehave. Det betyder at vi nu igen er næsten fyldt 

op og kun har meget få ledige pladser i resten af 2020 og 2021. Der kommer mange nye familier til, så 

det er en dejlig udvikling for vores lille børnehave. For bare et halvt år siden, var meget få børn 

skrevet op i 2020. 

Kender I nogen som har fået barn i 2019 og som kunne være interesseret i at bruge os som børnehave 

fra 2022, må I gerne opfordre dem til at indskrive deres barn så hurtigt som muligt, det går stærkt 

lige nu. 



 

Opstart af maxiklub: 

Om kort tid, helt præcist på onsdag d. 5. februar, starter vores maxiklub op. Det betyder at vores 

maxi børn nu begynder at arbejde målrettet med: gruppedynamik, relationer, fællesskab, følelser, 

opmærksomhed, kollektiv besked, koncentration, konfliktløsning, pyt knap, selvhjulpenhed, trafik, 

motorik, turtagning, regellege, robusthed og meget andet, helt uden at de opdager det, for det hele 

skal leges ind       

Det er Jesper, Anita A. og Anita L. der står for forløbet. De glæder sig til hver onsdag (og diverse 

løse dage), frem til sommerferien, at bruge tid med de søde førskolebørn. Alle maxiforældre bliver 

inviteret til forældremøde d. 3. marts kl. 16.15 – 17.30, for at høre nærmere om de ting de skal lave.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tænk at de er blevet så store… 

 

Fastelavn: 

Traditionen tro fejrer vi fastelavn i børnehaven og slår katten af tønden. I år er det torsdag d. 20. 

februar kl. 9.30 festlighederne finder sted. I forældre, er som altid meget velkomne. Der er opslag i 

garderoben omkring formiddagen. Her har vi også brug for forældre til at bage fastelavnsboller. Skriv 

jer gerne på sedlen, hvis I har mulighed for at hjælpe med det. 

 
Sangglad: 

Vi er stadig i fuld gang med vores ”Sangglad forløb”. Ida, vores konsulent, kommer stadig i huset ca. en 

gang om ugen. Fra 1. februar begynder hun at komme om mandagen, i stedet for om onsdagen, da det 

passer bedre, når Maxiklubben starter op.  



For nylig har vi voksne modtaget individuel stemmetræning og ellers arbejder vi lige nu med puls og 

rytmer. Det betyder vi engang i mellem går over i ”Fensale” på skolen, da vi der kan boltre os med 

diverse slaginstrumenter. Det er vi alle ret vilde med! 

 

Af samme grund bliver vi også nød til at flytte sprogrupperne. De børn der går i sproggruppe på 

Midgård, skal fremover om torsdagen og dem der går på Asgård, om tirsdagen. 

 

 
Mulighed for bestilling af skolemælk: 

Helenes mor har undersøgt om der kan være mulighed for at modtage skolemælk i børnehaven. Det kan 

der. Så vil du gerne have at dit barn får en lille mælk til madpakken, skal du blot gå ind på 

skolemælk.dk og oprette dit barn under Gudenådalens Friskole. I stedet for klasse vælger man 

”førsko”.  

Giv os gerne besked, hvis du opretter dit barn, så vi ved hvor meget mælk vi skal hente på skolen. 

 

 
 

Vinterovertøj og fodtøj: 

Vi oplever desværre, at en del børn mangler skiftetøj og ordentligt vintertøj på deres rum. Det vejr vi 

har lige nu, forudsætter at man hver dag tjekker sit barns rum. Vi har behov for at hvert barn har to 

hele sæt skiftetøj i kurven, mindst to par strømper (gerne flere), hue, vanter, flyverdragt eller 

skisæt, der er tørt (det er altid en god ide at tage det med hjem natten over) og ikke mindst 

ordentlige vinterstøvler (gummistøvler er alt for koldt lige nu). Vi er meget ude. Er fødder og krop 

først blevet kolde, er det rigtig svært at blive varm igen. 

 

Forældre og revyfest på GUF: 

Så er der FORÆLDRE fest! Lørdag den 29. februar siger forældrefestudvalget: ”Come as you are!” og 

slår dørene op til en festlig aften med god mad, revy i verdensklasse og et liveband der swinger, så 



dansen får vinger! Det er en fest hvor forældre i både skole og børnehave er mere end velkomne. Gå 

ikke glip af den enestående mulighed for at hygge og feste sammen med andre forældre her på GUFS.  

 

 
 

Se mere på de ophængte plakater i skole og børnehave, eller på invitationen på Intra  

 

Koncert på skolen:  

Koncertudvalget på GUF er i fuld gang med at planlægge en koncert med bandet Souvenirs. De kommer 

nemlig og spiller på GUF torsdag d. 2. april kl. 20.00. Koncerten kommer til at koste 125,- pr. person og 

inden længe vil I få nærmere information om billetkøb osv., men sæt allerede nu kryds i kalenderen – 

det bliver en dejlig mulighed for at komme lidt ud og holde børnefri. 

 

Lidt om Souvenirs: 

Det er ikke det rene pop, - der er puttet en god del folkemusik, klassisk, tango og blues i gryden, og 

det er både gamle og nyskrevne sange der bliver serveret. 

Souvenirs har en lang række albums bag sig med sange som “Han tog et nattog”, “Jeg troed’ du var hos 

Mikael”, “I et sommerhus” og “Jeg hader Susanne”. Duoen slog igennem i 1994 med mundrette, sært 



socialsurrealistiske tekster på dansk. 

Torp var med i det legendariske band KLICHE, og kombinationen af hans melodisk sikre pophåndværk 

og Bondes klingende rene sopran skaffede de to et gennembrud hos både publikum og anmeldere. 

Med udgangspunkt i landsbyen Suldrup i Himmerland har gruppen formået at gøre sig til talsmænd for 

livet i provinsen uden at snobbe hverken op ‐ eller nedad. Og deres tekstunivers er præget af en lun og 

underspillet solidaritet med såkaldt almindelige danskere ‐ der jo sjældent er så almindelige endda. 

 

 

Til sidst, skal vi som altid, lidt slutte af med lidt kalenderoverblik og de dejlige børnelogikker. 

 

KALENDER: 

 

Lørdag d. 1. og søndag d. 2. februar: Arbejdsweekend på GUF 

Onsdag d. 5. februar: Opstart af Maxiklub 

Onsdag d. 5. februar: Forældrekaffe kl. 15 – 16.15 

Uge 7: Pasning for tilmeldte børn 

Torsdag d. 20. februar:  Fastelavn: Vi slår katten af tønden 

Tirsdag d. 25. februar: Alle pædagoger til netværksdag 

Torsdag d. 27. februar:  Vi skal se teater på skolen 

Tirsdag d. 3. marts:  Forældremøde for maxiforældre kl. 16.15 

Fredag d. 13. marts: Fællesspisning  

Torsdag d. 26. marts: Vi deltager i Melodi Grand Prix på skolen 

Fredag d. 27. marts:  Forældre passer friskole og fribørnehave. 

 

 

 

 

Hørt i bilen på vej på tur: 

Emil: Min mor siger man godt kan 

være kærester med en pige og en 

dreng. 

Mathias: Ja, så er mand en tøsepige 

eller en tøsedreng! 


