
Det` sørme, det´ sandt, de´cember…     

Og det er en dejlig måned, for børn især! 

I skrivende stund summer huset af glade børnestemmer, der er fuld gang i juleværkstederne 

og forventningens glæde kan næsten mærkes helt ind på kontoret. Pebernødderne i køkkenet 

dufter og julesangene lyder i højtaleren, det giver lige det sidste pift. 

Vi elsker alle december. Julesamlingerne fra morgenen af med tændt kalenderlys, 

julenissehistorier hjemmefra og masser af julesang og juleleg, er bare et hit! Alle børn er 

meget fokuseret og deltagende – fællesskabet er i den grad at mærke. 

 

 

    Nyhedsbrev 11. december 2020 

                                          Gudenådalens Fribørnehave  



Tak til jer forældre, for at være med på, at nisserne kommer med hjem. Det er virkelig et 

højdepunkt på dagen, at hører om de små fyre og hvad de har lavet hjemme hos hvert enkelt 

barn – alle griner og lytter fokuseret. Samtidig får det barn, som har haft nissen med hjem, 

en følelse af at være unik - det at dele noget hjemmefra med sine venner, er bare stort, når 

man er et børnehavebarn.  

                                         

  To meget forventningsfulde børn, der netop er blevet ud- 

trukket til at få Nisse Bum og Nisse Bulder med hjem. 

 

I denne uge slutter vi juleværkstederne, alle børn har nu bagt, lavet hemmeligheder, lavet 

julepynt og været på tur for at finde Julemandens magiske puslespil…  

 

På mandag d. 14. dec. skulle vi have været på juletur til Viborg Hovedbibliotek og spille 

julebanko. Vi skulle have kørt med ”Mortens Busser” derop, hvilken altid er en oplevelse i sig 

selv. MEN det er jo desværre lukket ned, da de restriktioner der kom i går, har lukket 

biblioteket… Vi har så overvejet om vi så bare skulle tage på bustur ud i naturen i stedet. Men 

det vil blive en meget dyr løsning for os, da vi så ikke kan få bussen betalt af Viborg Kommune 

(det kan vi når vi tager ud på kulturoplevelser) – yderligere lover vejrudsigten, en del regn på 

mandag og så er det ikke optimalt at tage i skoven i 4 timer i december, uden toiletforhold og 

varme. ØV altså siger vi bare!!!  

I stedet går vi ud i vores juleværksteds grupper og hygger, de enkelte voksne finder på hvad 

der skal ske! 

 



På onsdag d. 16. december holder vi fast i, at vi tager i Bjerring kirke kl. 10. Det er en 

hyggelig juletradition, som vi gentager år efter år. I år skal vi have æbleskiver og 

klementiner, når vi kommer hjem – så måske er der ikke spist så meget i madpakkerne.  

 

Fredag d. 18. december går mange børn og voksne på juleferie. Her vil vi holde en stor fælles 

julesamling, hvor de voksne optræder for børnene. 

 

Retningslinjer og Covid-19:  

Det spidser til i vores samfund mht. COVID-19, vi hører oftere og oftere om smitte tilfælde 

tæt på børn og personale i børnehaven.  

 

I børnehaven håber vi, at vi får lov til at holde åbent indtil jul. Vi ønsker at slutte året af på 

hyggelig og traditionel vis. Det betyder, at vi er skærpet opmærksomme på symptomer i disse 

dage. Vi kan derfor finde på at ringe hvis jeres barn ikke er helt frisk og vi er ligeledes lidt 

hurtigere til at bede jer om at kontakte egen læge og blive vejledt, ved den mindste mistanke 

om COVID-19.  

 

Vi oplever heldigvis, at I forældre er fantastisk hjælpsomme og opmærksomme på 

problemstillingen – det skal I have stor TAK for. I er gode til, først at komme med jeres barn 

igen, når det er helt fri for symptomer eller har en negativ test. Det betyder meget, det skal 

I vide! 

 

Hvis I oplever smitte i hjemmet, bedes I tage kontakt med det samme, smitten er 

konstateret . I børnehavens åbningstid ringer I bare dertil. Aften og weekend kan I ringe til 

Karin på tlf. 40 41 33 30. 

 

Vi har hele tiden fulgt retningslinjerne til punkt og prikke i hverdagen. Vi vasker 

kontaktpunkter, vi spritter af, vi vasker hænder, vi gør rent med sæbevand osv. flere gange 

om dagen. Og I forældre er gode til at respektere, at vi kun må være to voksne i garderoben, 

samt at I ikke må gå ind i børnehaven. 

 

Vi har indtil nu haft en turnusordning, hvor vores legetøj henstilles i 72 timer, indtil vi kunne 

bruge det igen. Men der er nu vurderet, i de nye retningslinjer vi har fået, at det ikke 

længere er en sikker metode. Vi skal nu vaske alt vores legetøj (og legeredskaber) mindst en 

gang om dagen, eller stille det helt væk, hvis ikke det kan tåle at blive vasket – SUK! 

 

Det betyder at vi hver eftermiddag har en stor opgave, som er tidskrævende. Vi forestiller 

os, at det hver dag kommer til at tage ca. 2 timer at vaske legetøj og legeredskaber… Vi 

vælger at ansætte nogle unge mennesker til opgaven, da vi voksne ikke kan gå mere fra 

børnene end vi allerede gør til COVID-foranstaltninger. 



Skulle der være nogle af jer forældre der har mulighed for at hjælpe med rengøring af 

legetøj fx en eftermiddag om ugen, når I alligevel henter jeres barn, så kunne det være en 

stor hjælp (og en noget billigere løsning for os). Sig endelig til! Vi har dog brug for, at det er 

en fast dag i ugen, hvis I kan, da vi skal have ansat nogen til de dage der ikke kan blive besat 

(tirsdag og torsdag er bedst).  

 

Vi forestiller os, at vi er pålagt denne opgave et godt stykke ind i 2021.  

 

Personale: 

Jeg har brug for at skrive her, at det er med en stor og markant stolthed over vores børn og 

ikke mindst vores personale, jeg går på juleferie i år.  

Alle har været helt fantastiske til at håndtere en helt ny og anderledes hverdag! Jeg har 

(som ved jer forældre) oplevet stor hjælpsomhed og ansvarlighed fra alle de ansatte. Vores 

personalegruppe har haft et flot fokus på at skabe en sikker og imødekommende hverdag for 

børn og jer forældre. Alle har været meget bevidste om, at utrygheden for COVID-19 ikke 

skulle overskygge vores fokus på det gode børneliv. TUSIND TAK FOR DET! 

 

Trine har de sidste tre uger været sygemeldt, af personlige årsager, men vi er heldig at hun 

er tilbage igen på mandag. 

 

Louise (vores gode vikar) er også tilbage hos os, som I helt sikkert har set. Det er vi glade 

for. 

 

Vi har tidligere meldt ud, at vi havde ansat en ekstra vikar, Frida Smed. Frida kom aldrig 

rigtig i gang her hos os, da der alligevel ikke blev et behov. Det betyder, at Frida nu har 

fundet andet arbejde på fuld tid og derfor ikke kommer til at starte op her. 

 

Vores to vikarer lige nu er derfor Louise og Lærke, som I alle kender.  

 

Herfra skal også lyde en stor tak til jer forældre for den fine julekurv (som forældrerådet 

har stået for at købe). Den varmer mere end I aner i denne tid. 

 

                                          



 

Børn: 

Den første januar starter der to nye børn i børnehaven. De bliver begge 3 år i januar. 

På Trompeterne starter Merle Lervad-Bach, som er lillesøster til Mille og Malthe, på skolen.  

På Trommerne starter Andreas Hummelshøj Munkholm. Andreas´ familie er nye på GUF. 

Vi glæder os til at byde Merle og Andreas, og deres familier velkommen i børnehaven.  

Herefter har vi 39 børn i børnehaven.  

 

Nyt halvtag: 

Som I også allerede har set, så er Ronni kommet langt med vores nye halvtag ved 

Trompeterne. Det bliver et halvtag med halvlukkede sider + en terrassevarmer, der kan skabe 

læ på de meste kolde dage.  

Tak for din effektivitet Ronni – du er uundværlig! 

 

 

                                     
 

Tilsynsrapport: 

Vi har nu modtaget den endelig tilsynsrapport fra Viborg Kommune efter vores tilsynsforløb i 

2020. Det er en lang rapport, hvor essensen ikke fylder så meget, så den er sat ind her;  

 

”Der er under observationen og i tilsynsmødet ikke fundet kritisable eller bekymrende forhold.   

Tilsynet i forhold til de udvalget temaer viser, at Gudenådalens Fribørnehave rummer en god pædagogisk 

kvalitet og på flere områder en høj kvalitet. Der argumenteres fagligt og didaktisk for pædagogiske valg og 

betingelser i det daglige pædagogiske arbejde omkring  bl.a. måltidet, begreber og materialer samt de 

vokseninitierede aktiviteter. Endvidere har corona medført betingelser, som har haft konsekvenser for 

læringsmiljøet, herunder mængden af legetøj og børnenes inddragelse i aktiviteter omkring måltidet. 

Ledelsen har givet udtryk for, at de var glade for tilsynsmødet, hvor de fik mulighed for at komme med 

refleksioner og feedback på den første kvalitetsvurdering af den pædagogiske praksis på de 

udvalgte temaer. Ledelsens oplevelse var dog, at det var svært at forholde sig til kvalitetsvurderingerne, når 

det ikke på forhånd kendte præmissen for høj og lav kvalitet. Den skriftlige tilbagemelding på 

observationerne er overleveret til lederen af Gudenådalens børnehave. 

 



Vi er glade for rapportens udfald, om end vi syntes formen og måden man måler på i tilsynet, 

måske ikke passer så godt til vores sted og vores værdier. 

Hele rapporten ligger på vores hjemmeside. 

 

Børnelogikker: 

Til slut skal I, som altid lige have et par skønne børnelogikker – det er dejligt at slutte af 

med et smil;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette var året sidste nyhedsbrev. Vi håber I alle må få den dejligste jul med masser af 

hygge og nærvær. Samtidig ønskes I et godt og forhåbentlig lyst nytår. Vi glæder os til at se 

alle børn og forældre igen d. 4. januar 2021. 

 

De kærligste julehilsner 

fra 

Karin og alle de andre voksne i børnehaven. 

 

 

 

                       

Fiona og Miley leger: 

Miley: ”Nu er jeg død” 

Fiona: kigger nysgerrigt og 

spørger; ”er der så larver i din 

maven”? 

(ja det er ikke så lidt man lærer, 

når man følger en død ræv i 

skoven)       

Jeppe er ved at få jakken på. 

Line spørger om hun skal hjælpe 

med lynlåsen? 

Jeppe: ”Jeg kan godt selv, af hele 

mit hjerte” 


