
 

Efteråret er begyndt at vise sig på træer og buske med sine smukke farver – heldigvis for os, er 

vejret fortsat ret mildt for årstiden, det nyder vi og er nu i fuld gang med at høste årets udbyttet af 

frugt og grønt, på legepladsen. Uge 41 står derfor i ”produktionens tegn” hvor vi skal have syltet, kogt, 

bagt og i det hele taget være kreative med det årstiden byder os. Vi er kommet godt fra start og 

børnene nyder som altid, at gå til de opgaver de bliver stillet.  

 

              
 

I næste uge går rigtig mange børn og voksne på efterårsferie. Jer der har tilmeldt børn, vil vi rigtig 

gerne høre fra, hvis jeres barn ikke kommer alligevel, eller holder nogle fridage. Det er vigtigt for at vi 

kan tilpasse ugen med en så præcis bemanding som muligt, og derved få afviklet noget ferie og 

afspadsering ved personalet.  

 

Nyt barn: 

Vi har pr. 1. oktober sagt stort velkommen til Alaia på 3 år og hendes dansk/amerikanske familie. De er 

nye på GUF, så tag rigtig godt imod dem. 

 

 

 

            Nyhedsbrev 7. oktober 2020  

                                         Gudenådalens Fribørnehave 
 



Fuld åbningstid igen: 

Fra den 19. oktober (uge 43), har børnehaven igen åbent til kl. 16.30. Det betyder, at det som tidligere, 

er SFO personalet som kommer og lukker børnehaven og passer de sidste børn fra kl. 16 – 16.30. Hvor 

er det bare dejligt, at det igen er muligt! 

 

Personale: 

Louise vores gode vikar, som I alle kender, er desværre sygemeldt i en periode, da hun er i et 

udredningsforløb. Det betyder at Nana (vores tidligere vikar, som er begyndt at læse til pædagog), vil 

hjælpe til nogle dage i efterårsferien.  

Yderligere vil Lærke være vikar i efterårsferien. 

 

Nyt forældreråd: 

Tak for det store fremmøde til vores forældreårsmøde, det var dejligt at se jer alle.  

Til mødet blev der valgt et nyt forældreråd, som nu har konstitueret sig;  

 

Formand:  Nanna Endelt Andersen (mor til Signe) 

 

Repræsentant:  Heidi Huus Lund (mor til Miley) 

  Carina Henriksen (mor til Sofie) 

   

Suppleant:   Line Buchholt (mor til Olivia) 

  Annemette Bork (mor til Freya) 

 

Vi glæder os meget til samarbejdet. 

 

Samtidig vil vi benytte lejligheden til at takke det afgåede forældreråd mange gange. Tak for jeres 

store indsats og jeres engagement, det har vi sat stor pris på.   

 

Forældre passer skole og børnehave: 

Den 5. – 7. november var det planen at alle personaler på GUF skulle til ”De frie skolers fællesmøde” i 

Ollerup. Det er som så meget andet i denne tid, blevet aflyst. 

I stedet vælger vi her lokalt på GUF, at bruge fredag d. 6. november til pædagogisk dag på tværs af 

afdelingerne, da vi har en del pædagogiske drøftelser vi er bagud med. 

Det betyder at torsdag d. 5. november er normal dag i børnehaven, med normal bemanding. Mens 

fredag d. 6. november er det forældre der passer børnehaven (og skole) som det hele tiden har været 

planen. Der kommer snarest en seddel på pulten, hvor I som forældre kan skrive på, om I ønsker 

pasning den 6. november, eller jeres barn holder fri.  

 

Skolernes motionsdag: 

I år vælger vi ikke at deltage i skolens motionsløb, grundet Corona. Klasserne på skolen vil lave hver 

deres motionsaktivitet og dagen får derfor ikke den karakter af fællesskab som den plejer. Vi vælger 

derfor fredag at puste ud, ovenpå en aktiv og kreativ uge med høsttema. 

 

 



Madpakker: 

Vi oplever at mange børn er ekstra sultne i denne tid, hvor vi er meget ude og er mere i bevægelse. Det 

sætter krav til madpakken, både i størrelse og indholdet. Oplever I at madpakken ofte er helt tom, når 

den kommer retur, vil vi gerne opfordre til, at der lægges en ekstra rugbrød eller grovbolle deri.  

Hold gerne igen med snacks og desserter. Det er desværre hurtig energi, som også hurtigt er brændt 

af igen, hvilket påvirker humør og overskud. 

                       
 

Lukkedage 2020/2021: 

I skoleåret 2020/2021 har vi som altid nogle lukkedage på hele GUF. I dette skoleår er det følgende 

datoer; 

 

 Juleferie:    24. december 2020 til 3. januar 2021 

 Fredag efter Kr. Himmelfartsdag:  14. maj 2021 

 Sommerferie (OBS nye uger):  Uge 28, 29 og 30 – 2021 

 

Den nye udestue:  

Ronni er allerede kommet langt med den nye ”udestue”, som jo desværre ikke blev en Lavvu. Men plan B 

bliver helt sikkert et godt og hyggeligt alternativ. Sidst i denne uge får vi varme i den, det bliver 

dejligt. Vi har endnu engang været så heldige at Tæppelageret i Ans har sponsoreret gulvtæpper til os, 

som vi kan ligge på gulvet. Tusind tak til dem! 

 

           
 

 



Til sidst skal vi lige have børnelogik til at runde af på: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til slut, vil vi ønske alle jer der har efterårsferie, en rigtig dejlig ferie. Håber den bliver fyldt med 

hygge og gode stunder. 

 

        Kærlige hilsner fra alle vi voksne i Gudenådalens Fribørnehave 

 

 

 

 

Det er tidlig morgen og ved at 

blive lyst…  

Malene: Nej, se lige hvor klart 

månen lyser! Man kan se den helt 

tydeligt, også selvom den ikke er 

helt rund længere… 

Pelle: Det er rigtig! Men er månen 

gået i stykker? 


