
 

  

Her fra et meget varmt kontor, kommer den første nyhedshilsen efter sommerferien. Vi er 

kommet rigtig godt i gang efter ferien, det har specielt været dejligt at se alle børnene igen.  

Vi nyder varmen og solen, nogle dage kan det dog blive rigeligt varmt - så må der is og 

saftevand til, for at få væske nok, men det er ingen kede af! 

 

Vi har de første 14 dage taget det stille og roligt, så vi har haft god tid til at tage imod de 

seks nye børn som er startet. Det er en fornøjelse at se, hvordan vores større børn er gode 

til at tage imod de nye.  

Yderligere går der altid lidt tid for alle, med at finde nye pladser i det sociale, når vi har sagt 

farvel til en stor gruppe børn, som vi gjorde før ferien. De børn der er kommet i skole, gik 

forrest i rigtig mange lege og aktiviteter – nu er det andre børn der er størst, det betyder at 

legerelationer og forventninger ændre sig – et nyt hierarki tager lidt tid at finde sin plads i. 

Samtidig har vi oplevet stort behov, fra alle børn, om at få lov til at lege – hvilket vores børn 

er supergode til, de har virkelig nydt at se hinanden igen.  

Det vi voksne har tilbudt her i opstarten, har været ”må” aktiviteter og sysler – da den frie 

leg, som altid prioriteres høj. Det er i den frie leg, børnene får mulighed for at træne vigtig 

sociale færdigheder – de er hele tiden i læring. Med nærværende, støttende voksne indenfor 

rækkevidde, giver legen en fundamental læring, som alle skal bruge hele livet.  

   

         
 

COVID-19: 

Opstarten efter sommerferien er jo desværre stadig med retningslinjer fra 

sundhedsstyrelsen. Allerhelst ville vi gerne have været fri for disse, skal vi være ærlige, så 

hænger Corona os langt ud af halsen - vi glæder os til verden igen bliver ”normal”.  
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MEN i dag har vi gjort en rigtig dejlig ting – vi har fjernet båndet der deler legepladsen i to! 

Det betyder at børnene nu igen har deres frihed på legepladsen til at lege hvor de vil og med 

hvem de vil. Det er SÅ skønt og sikke en jubel det vakte hos alle.  

 

Som Jacob så fint sagde: ”Endelig efter alle disse år…!” 

 

Det betyder, at alle forældre igen skal bruge den helt sædvanlige låge ind og ud af 

børnehaven        

 

Men, for der er jo stadig et men… 

• Alt indendørs er stadig opdelt i to enheder. Det betyder vi stadig er delt helt op i 

Asgård og Midgård. Vi bruger ikke hinandens toiletter og legesager og går ikke ind i 

hinandens garderober.  

 

• Vi deler fortsat ikke mad der er tilberedt i ikke godkendte køkkener – derfor skal der 

fortsat følge en frugtmadkasse med jeres barn, hvis det er her til kl. 14 og en 

morgenmadsmadkasse, hvis I ikke kan nå at spise morgenmaden hjemmefra. Ved 

fødselsdage må der deles kage ud købt ved bageren eller tilsvarende, eller anden form 

for mad der er købt indpakket fx en is, en frugtstang eller en slikkepind.  

 

• Vi har stadig ikke legetøj med hjemmefra 

 

• Vi lukker fortsat kl. 16.00 hver dag. Hvis I har behov for længere tids pasning, så sig 

endelig til – så løser vi det! 

 

• Vi må fortsat ikke lege med legetøj, hvis det ikke kan gøres rent en gang dagligt, eller 

stå i karantæne i 72 timer efter leg.  

 

• Vi skal stadig rengøre berøringsflader/kontaktpunkter to gange dagligt. 

 

• Vi skal fortsat være ude så meget som muligt for at mindske smittespredning. 

 

• Vi skal fortsat vaske hænder hyppigt.  

 

Instruks vedr. sygdom/symptomer: 

Hvis et barn udviser følgende symptomer på covid-19 i børnehaven, vil det blive ringet hjem: 

 

• Feber  

• Hoste 

• Ondt i halsen 



 

• Hovedpine 

• Muskelømhed  

• Diarré (et mere sjældent symptom) 

 

Hvis man hjemmefra er syg eller har symptomer, må man fortsat ikke komme i børnehave. 

Man skal have været symptomfri i 48 timer inden man må komme igen, dog gælder det, at 

hvis man har fået taget en Corona test, kan man komme i børnehave, når og hvis, testen er 

negativ (Hvis testen er positiv, skal man kontakte børnehaven, så der kan tages 

forholdsregler). 

 

Vi opfordrer til at man kontakter egen læge, hvis ens barn har ovenstående symptomer mhp 

en lægelig vurdering af en evt. COVid-test. Ovenstående gælder også for de ansatte i 

børnehaven.  

 

Vi er nok alle ved at være kørt godt træt i alt det her Corona halløj… Men vi vil endnu engang 

takke jer forældre for jeres måde at tage ansvar og vise overbærenhed i alt det her. Vi er 

glade for det samarbejde vi har og vi er glade for de dialoger vi har.  

 

Som altid, skal I endelig komme og spørge, hvis I har spørgsmål til vores måde at håndtere 

hverdagen på.  

 

Nye børn: 

Vi har sagt goddag og velkommen til seks nye børn og deres familier. De er allerede godt i 

gang med børnehavelivet og for hver dag der går, bliver de mere og mere tryg i denne nye og 

store verden. Det er dejligt at se! 

  

                           
               Freya 3 år          Pelle 3 år Sofie 3 år              Signe 3 år (om få dage) 

 



 

                                            
           Luna 3 år               Arn 4 år 

 

 

Personale: 

Som skrevet i sidste nyhedsbrev: 

• Har vi dag sagt farvel til Nana i fredags d. 14. august. Heldigvis kunne hun hjælpe os 

godt igennem denne Corona periode, da hun blev sendt hjem fra højskole. Nana er nu 

optaget på pædagoguddannelsen i Aalborg, vi kommer til at savne hende.  

• Jesper har holdt en ekstra lang sommerferie og kommer retur i morgen.  

• Den 1. september glæder vi os til at Line kommer retur fra barsel. Line skal være på 

Midgård.  

• Louise bliver efter 1. september tilknyttet børnehaven som løs vikar.  

• Lærke (løs vikar) er optaget på pædagoguddannelsen til september i Viborg, det er 

planen hun stadig kommer her hos os, når studiet giver mulighed for det.  

 

 
 

Forældre passer skole og børnehave: 

Torsdag d. 5. og fredag d. 6. november skal forældre igen passe børnehave og skole, når alle 

vi ansatte tager til ”De frie skolers fællesmøde” i Ollerup.  

I vil senere blive spurgt om I har behov for pasning de to dage, da nogen vælger at finde en 

anden løsning. Men dem der har behov for pasning, skal have mulighed for det og der vil være 

behov for forældrehænder til opgaven.  



 

Så har du lyst og mulighed for at være sammen med en flok skønne unger en af de dage, så 

sig endelig til. Til gengæld får du en masse smil, kram og gode grin.  

 

Tegnepapir: 

Vi er løbet tør for tegnepapir. Så har i mulighed for at skaffe noget sådant, så er vi glade 

modtagere       

 

                                  
 

 

Det var ordene for denne gang, vi slutter lige af med et par skønne børnelogikker: 

 

 

 

 

 

 

 

Tak fordi I læste med så langt. 

 

Kærlig hilsen  

Alle os i Gudenådalens Fribørnehave       

 


