
 

Der er en meget speciel tid vi lever i lige nu. Covid19 fylder mere og mere i det danske 

samfund, også her i børnehaven. Hverdagen er præget af rengøring, hygiejne og det at passe 

på hinanden. Årstiden, vi nu har foran os, udfordre i den grad, det at være meget ude og 

skabe gode dage, for vores små venner. Vi gør alt det bedste og tænker hele tiden nye og 

kreative tanker, for at skabe de bedste betingelser og for at kunne leve op til 

myndighedernes anbefalinger og retningslinjer. Det er hårdt arbejde, men vi tænker stadig i 

muligheder og heldigvis så har vi rigtig mange hverdagsstunder med sjov, hygge, skønne 

børnefinurligheder og kram. Vi har som altid stor fokus på børnenes trivsel og det at skabe 

”lys i øjnene”. 

 

Vi har heldigvis, endnu ikke haft Covid19 indenfor dørene, men hver dag hører vi om familiers 

og personales nærområder der bliver rart, så vi holder vejret og tror på at det hele nok skal 

gå.  

 

Noget at det vi nyder meget lige nu, er at Ronni har været hurtig til at få vores ”Hyggestue” 

gjort færdig. Den bruger vi meget, som det lune sted, vi altid lige kan trække ind i. Tusind 

tak til Ronni for hans altid store arbejdsindsats. Ham er vi rigtig glade for!  

 

   
 

Nu vi er ved Covid19, så vil vi gerne have at I forældre er opmærksomme på, at der 

max må være to voksne i garderoben ad gangen – så der kan holdes den nødvendige 

afstand. Husk at spritte hænderne inden I går ind! 

       

             Nyhedsbrev 30. oktober 2020      
 

                                   Gudenådalens Fribørnehave  



Yderligere frabeder vi os, at I voksne går ind på stuerne. Når vi er inde og I 

afleverer eller henter jeres barn, vil vi voksne rigtig gerne hjælpe med at få det 

enkelte barn hjulpet i gang, eller sendt ud til jer i garderoben.  

 

HUSK: at retningslinjerne fortsat anbefaler at man bliver hjemme, hvis man er syg 

og/eller har symptomer på Covid19. Dette indtil der foreligger en negativt test, eller 

48 timer efter man er blevet rask. Dette gælder også ift. at hente og bringe børn i 

børnehaven! 

 

 
 

Intra 

Vi oplever desværre, at en del forældre ikke får læst vores nyhedsbrev. Det er vi 

rigtig ærgerlige over, specielt i denne tid, hvor vi skal stå sammen, hver for sig. 

Nogle fortæller at de ikke kan komme ind på intra, eller at deres kode er blevet væk. 

Hvis I oplever dette, er det vigtigt I ringer over til Jette på kontoret og får det løst! 

 

Intra er vores kommunikationskanal til jer forældre og skulle der fx komme et 

tilfælde af COVID 19, bliver det den vej I får alt information! 

 

AFLYSNINGER 

Som så meget andet, er vi desværre også nødsaget til at komme med et par 

aflysninger denne vinter, da vi følger regeringens anbefalinger og viser samfundssind. 

Vi kommer derved ikke til at afholde Lysfest og Bedsteforældrejuleklippeklisterdag 

som annonceret tidligere. Det er vi MEGET ærgerlige over, da det plejer at være 

sådan nogle gode dage. 

 

Vi har dog omtænkt begge dele, så vi får lidt af det. 

 

Lystema 

Vi vælger fortsat at have tema med børnene omkring den mørke tid og det at tænde 

lys i mørke. Vi vil synge alle vores dejlige sange om emnet, vi vil lave lygter, skære 

græskar og bage.  



I stedet for lysfest, vil alle børn torsdag d. 12. november blive tilbud en lun bolle og 

varm cacao når de kommer i børnehave. Samtidig vil børnehavens legeplads være 

pyntet med alle de fine lanterner, lygter osv. vi får lavet. 

Vi håber det bliver stemningsfyldt og en god start på dagen. 

 

 
 

Bedsteforældrejuleklip 

Igen i år, vil vi rigtig gerne have børnehaven flot pyntet til jul. Vi kan ikke som 

tidligere år, invitere alle bedsteforældre ind i børnehaven og hjælpe med dette – men 

vi opfordrer til, at alle børn klipper 1 – 2 stk. julepynt med deres bedsteforældre 

(eller forældre), som vi må hænge op i børnehaven i uge 48.  

Vi håber I er med på ideen       

 

 
 

I hele december, vil vi som tidligere år, julehygge efter alle kunstens regler. Vi skal i 

juleværksteder, lave hemmeligheder, bage, synge, hører historier og måske på en lille 

juletur til Viborg, hvis det bliver muligt i denne Covid-tid.  

 

 



Navngivningsfest 

I går onsdag holdt vi en rigtig fin navngivningsfest, hvor vi fik givet vores nye 

”hyggestue” og legehuset ”hjerterummet” deres officielle navn. Samtidig fik vi 

omdøbt vores stuer til Trommerne og Trompeterne, så børnene nu kan relatere til 

navnene og de går i tråd med vores sangglad univers. Det blev rigtig hyggeligt og 

børnene syntes det var en dejlig oplevelse.  

 

       
 

Sangglad: 

Vi er nu så langt i vores sangglad forløb, at vi ikke længere få besøg af vores 

sangkonsulent Ida hver uge. Vi er nu gået ind i år 3 og det betyder at vi selv skal 

arbejde videre og Ida kommer forbi med længere intervaller, det sidste års tid. Vi 

får stor ros af Ida. Hun syntes vi er kommet langt og til fulde lever op til, at være 

Sangglad institution. 

Efter nytår, når vi skal lægge årsplan for 2021, drømmer vi om at komme ud og bruge 

vores sangglade tilgang i vores lokalområde – det hører i mere om til den tid.  

 

 
 

 

 



Forældre passer børnehave d. 6. november:  

Husk; at det er på fredag forældre passer børnehave, for tilmeldte børn. Der er 25 

børn tilmeldt til pasning og 7 forældre der kommer og hygger om dem. Det skal nok 

blive en god dag. 

Vi voksne skal på vores pædagogiske dag, arbejde med Marte meo, relationsmodeller 

og læreplan indtil kl. ca. 15.00. Den sidste del af dagen, skal vi arbejde online med 

resten af personalet på GUFS, vedr. fremtiden på GUF og hvad vi ser af 

udviklingsmuligheder. 

 

Børnelogikker: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigtig god weekend til jer alle       

 

 

Fiona ringer på ”tisseklokken” og 

Jesper går ind for at hjælpe 

hende. 

 

Jesper: ”Hej Fiona, hvad skal jeg 

hjælpe dig med”? 

 

Fiona: ”Jeg vil altså gerne have en 

voksen!” 


