
 

 

 

Ovenpå en masse regn, er vi bare SÅ klar til sommerens varme og alt det gode der følger 

med, dejligt at vi nu er kommet til den tid på året. Sommerbørn i let tøj, klær´ bare et 

børnehaveliv godt.  

                  

Vi syntes tiden løber stærkt lige nu, lige om lidt er der sommerferie og der er bare så meget 

vi gerne vil nå, specielt med vores maxibørn, som vi jo desværre ikke skal nyde godt af, efter 

sommerferien…  

 

Maxi: 

Maxibørn, Line og Anita L får heldigvis en del gode oplevelser her til sidst. I sidste uge 

overnattede de i børnehaven – det blev en rigtig stor succes, hvor hygge og fællesskabet var 

i højsædet. De var alle meget seje og klarede det i stiv arm. De har også været en tur på 

Søhøjlandets Camping, holdt diverse fødselsdage og lavet spændende skoleforberedende 

aktiviteter. De skal stadig nå nogle ture og fødselsdage, inden vi holder afslutning for dem  

d. 25. juni.  

I vores børnehave, er vi ikke så optaget af skoleindlæring fx med tal, bogstaver og det at 

kunne sidde stille og høre efter.  

Børnene skal ganske vist træne i at modtage en besked og udføre den, træne selvhjulpenhed 

og i det hele taget rustes til det nye. Men det største fokus vil altid være at få gruppen til at 

fungere samlet. Sikre at gruppedynamikken er god og hierarkiet lige. Dvs. at det sociale er 

hele udgangspunktet for maxiarbejdet, at alle børn trives og lærer basale, brugbare 

færdigheder, der hjælper dem til forståelse af, at alle har ansvar for fællesskabet. Dette er 

selvfølgelig efter aftale med friskolen. De skal nok lære dem at regne, læse og skrive. Dette 

har alle børn størst forudsætning for, hvis de har ro i deres sociale liv, så dette ikke tager 

fokus fra indlæring. Samtidig viser al forskning, at børn der lærer tal og bogstaver allerede i 

børnehaven, ikke er bedre læsere når de går ud af 2. klasse! Derfor vælger vi, at børn her 

hos os skal lege, have lov til at være barn og have gode sociale forudsætninger.  

 

         

                        Nyhedsbrev d. 2. juni 2021 

                                        Gudenådalens Fribørnehave 
 



At nogle børn så er optaget af tal, bogstaver osv. det er dejligt og det leger vi videre med – 

alle børn har fx en mappe til opgaver. Men er et barn ikke optaget af det, så er det helt ok. Vi 

skal ikke have nogen gjort skoletrætte inden de starter i skole.  

Vi får stor ros fra skolen, for det arbejde vi laver – de oplever et godt udgangspunkt for 

læring og det gode klassefællesskab.  

 

           
         Fælleshygge på Søhøjlandet Camping      Seje børn klar til overnatning i bhv.       Søde maxier på tur til Fiskehytten 

 

Løbende små projekter:  

Ud over vores maxiforløb og temauger, så har vi altid nogle småprojekter i gang. Lige nu er vi 

i gang med at få lavet og udviklet et vinbjergsnegleterrarium. Det kommer til at stå på 

bagsiden af børnehaven (køkkensiden) så det kan stå i skyggen, det meste af tiden. Vi glæder 

os til at følge sneglende og passe dem.  

 

                                              
                                          Her skal vinbjergsneglene bo 

 

Vi har også lige fået lavet et ådselbur, som er stillet ned på vores dyrekirkegård. Vi oplevede 

desværre at vores døde grævling og mårhund, blev spist at ræven. Så for at det ikke 

gentager sig, har vi nu lavet et trådbur, som vi kan lægge dyrene i, når vi får nogen og på den 

måde kan følge forrådnelsesprocessen. Vi har også opsat et vildtkamera og smidt noget mad 

til vildt dernede, så vi kan se hvilke dyr der er interesseret i de døde dyr.  



Skulle I forældre se et større dødt dyr i nærheden af børnehaven, der er kørt ned, må I 

gerne give os et hint – eller blot tage det med op til os        

 

Vores højbede/køkkenhave bliver også passet med stor interesse fra børnene. Nogle er mere 

optaget af det end andre, men det er også helt ok. Alt vokser så fint lige nu, specielt nu hvor 

varmen er kommet. Efter sommerferien skal vi til at smage på det vi har dyrket.  

 

Alle de juletræer vi fik foræret lige efter jul, har vi i lang tid haft stor glæde af til leg. Til 

sidst blev de så tørre og visne, så de blev savet i stykker og brændt af. Det var et stort hit 

for nogle børn at deltage i processen med at save alle grene af og bagefter følge, det noget 

røgfyldte bål, der kom ud af det.  

 

Derudover har mellem og maxibørn, som I ved, været på dejlige ture til Fiskehytten ved 

Tange sø og Dalhytten ved Dalsgård, på skift. Juniorbørn nød imens, at have børnehaven helt 

for sig selv til fx risleg. Og vi har haft en skøn ”Glædens dag” med masser af grin, smil og 

spøjse indslag.  

 

    
                   Der plantes                                    Der saves juletræer             Hvor mange børn kan der være i et odselbur? 

 

Værdier og hverdagsrytme: 

Nu vi er ved alt det med hverdagen, så vil vi lige nævne nogle af de værdier vi bygger på her i 

Gudenådalens Fribørnehave. Egentlig ikke fordi der er nogen som efterspørger dem, men 

fordi det er så godt at nævne og repetere engang i mellem og det er længe siden sidst. Håber 

de er mærkbare for alle: 

 

• Allerførst er vi ikke en kommunal daginstitution, der får rammer og vilkår stukket ned 

”ovenfra”. Vi bruger de pædagogikker og metoder, der giver mening for os. Ikke hvad 

der giver mening for politikere og embedsmænd. Vi vil være ”vores egen” og er stolte 

af det. Men selvfølgelig lever vi op til dagtilbudsloven og værdsætter høj faglighed. 

 

• Vi anser os selv som en forlængelse af hjemmet. Det betyder at vi hele tiden gerne vil 

være i tæt samarbejde med jer forældre, om jeres barns trivsel. 



 

• Vi har stor fokus på fællesskabet og at alle skal kunne trives deri. Børn er vidt 

forskellige, det skal vi på ingen måde lave om på – hver og en er unikke. 

 

• Vi skal have en masse ”Pippi Langstrømpe” og ”Klods Hans”. Vi underviser ikke børnene. 

I stedet skal vi lege, fantasere, fortælle, fjolle, synge, opleve, afprøve, udfordres, 

eksperimentere, være glade osv. Og det lærer vi helt sikkert en masse af. 

 

• Derfor tænker vi altid leg før læring – hvad skal vi lege for at lære at…?  

 

• Vi arbejder målrettet med barnets selvværd. Det at føle sig enestående, have 

overblik og mestre nye færdigheder.  

 

• Vi økonomiserer med ressourcerne, så der altid er så mange ”varme hænder” som 

muligt ved børnene. Det betyder bla. at vi voksne ikke ret tit holder pauser (”kun” ca. 

en halv time to gange om ugen, til hver voksen). Det betyder så også, at I vil kunne 

opleve voksne der sidder og drikker en kop kaffe (eller andet) imellem børnene.  

 

Vi havde engang en dreng i børnehaven, som så fint udtrykte det her med voksne der 

drikker kaffe:  

 

Barn: ”Karin skal du ikke have en kop kaffe?”  

Karin: ”Det har jeg ikke lige tænkt over… Hvorfor?”  

Barn: ”Fordi så sætter du dig ned og hygger…!!!”  

 

En voksen der drikker kaffe, er en tilgængelig voksen. En man kan sætte sig ved og 

snakke med, lave sandkage til eller lave puslespil med. Så når vi drikker kaffe eller lign. 

blandt børnene, kan det være for at sidde stille et øjeblik og være en tilgængelig 

voksen. Samtidig giver det den voksne mulighed for at observere børns leg og samspil. 

Vi kommer aldrig til at misbruge dette, tværtimod skal vi hele tiden huske os selv på, 

at det er vigtigt for børnene (man kan selvfølgelig også sidde stille uden kaffe)       

 

• Derudover er det vigtigt for os, at I og børnene møder glade, varme, trygge, 

omsorgsfulde voksne, der har arbejdsglæde og stor lyst til at være sammen med ”de 

små venner” vi har. 

 

• I forældre er ALTID velkomne til at være med i børnehave. Det kan være på en 

fridag, eller hvis I har mulighed for at være her lidt længere ved aflevering eller 

afhentning – det er i den grad også jeres børnehave.  

 



Vigtige datoer: 

 

Fredag d. 4. juni, skal vi alle fotograferes. Det har I allerede fået en seddel om, på jeres 

barns rum. HUSK: at gå ind på linket fra Odense skolefoto for at blive registreret! Ellers må 

vi ikke tage gruppefoto jf. GDPR. 

Linket kommer her: https://bestil.odenseskolefoto.dk/DS5T87TS 

Torsdag d. 3. juni får vi taget et fællesfoto med alle GUFS børn og voksne.  

 

Torsdag d. 10. juni: Vil vi gerne have at alle børn er her. Der skal vi nemlig indspille vores egen 

venskabssang her i børnehaven (den der ikke blev indspillet til børnehavens 10 års fødselsdag 

i februar). Vi har hyret et firma der hedder ”indspilensang.dk” til at klare det tekniske. Det 

bliver dejligt at lytte og danse til den igen og igen. Vi skal nok sørge for, at I forældre kan 

hente den efterfølgende.  

 

Fredag d. 25. juni: Holder vi afslutningsfest for vores maxibørn. Maxibørnenes forældre er 

inviteret og de får frokost med deres børn på trekanten, efter en lille seance på den røde 

løber, oppe i børnehaven. Selve seancen, deltager alle børn og voksne i.  

 

         
 

Personale: 

Louise er desværre stoppet som vikar her i børnehaven, da hun har fået en del timer i 

MammenFri. Louise syntes samtidig det var for svært, kun at komme her nogle få timer en 

gang imellem og ikke rigtig ”høre til” længere. Det har vi fuld forståelse for, selv om vi er 

ærgerlige over det – vi har været meget glade for Louise. Louise ønskede ikke vi skulle holde 

stor afslutning for hende, så GUF og Forældrerådet købte i stedet en gave fra os hver. 

Gaverne overrakte vi til Louise i sidste uge, da hun var på besøg. Af jer forældre og børn fik 

hun øreringe, som hun blev meget glad for.  

 

Lærke er fortsat fast vikar. 

 

https://bestil.odenseskolefoto.dk/DS5T87TS


Men… som samfundet åbner mere op, vil vi skulle bruge en vikar mere efter sommerferien. 

Specielt fordi vi regner med at kurser og andre aktiviteter vender tilbage. Så skulle der 

være nogen af jer forældre, der kender til en god vikar, som kan nøjes med løse timer her 

hos os, så er vi meget interesseret i at tale med vedkommende. Det kan være en der 

afslutter gymnasiet til sommer, eller en efterlønner, som ønsker at komme lidt ud på 

arbejdsmarkedet, nogle få timer engang i mellem. Største forudsætning er, at det skal være 

en der elsker at være sammen med og lege med børn og som kan gå til hånde med praktiske 

opgaver.  

 

Nye børn: 

Signe T og Conrad startede i børnehaven d. 1. maj og de er begge efterhånden faldet godt til, 

det er vi glade for! 

 

                                
                                                          Conrad                                                 Signe T 

 

Nu modtager vi ikke flere nye børn før den 1. august. Vi siger farvel til 12 maxibørn om lidt og 

til august starter der 5 nye børn. Derfor er vi fra 1. august 2021, 35 børn i børnehaven. 

 

Morgenmad og fuld åbningstid: 

Vi har et dilemma… Skolens og SFO’ens retningslinjer tillader fortsat ikke sammenpasning om 

morgenen. Det betyder at vi ikke kan blande skole- og børnehavebørn fra 6.30 – 7.15 og 

derved spare personaletimer og skabe rød tråd på vores fælles sted.  

På den måde kan SFO personalet heller ikke lukke børnehaven, som de gjorde før Corona fra 

kl. 15.45 – 16.30.  

 

Indtil nu har vi klaret den del, ved at skære en halv time af børnehavens åbningstid og har 

kun holdt den halve time åben, hvis nogen havde brug for det. Det gør vi gerne!  

Men børnehavepersonalets timeforbrug er ikke beregnet efter at skulle bruge timer fra kl. 

16 – 16.30. De timer er ikke en del af vores normering, da det er SFO’en der dækker dem.  



Men samvittighedsmæssigt, så syntes vi det er svært at blive ved med at skære den halve 

time af åbningstiden. Derfor vil vi rigtig gerne vide, hvis nogen af jer forælder har svært ved 

at få hverdagen til at hænge sammen, når vi lukker kl. 16. For så laver vi om på det allerede 

fra nu af! 

Ellers vender den fulde åbningstid tilbage fra uge 31. 

 

Det samme gælder for morgenmad. Er der nogen af jer forælder der rigtig gerne vil have 

serveret morgenmad til jeres barn, fra nu af, så kom endelig og sig til (det må vi gerne igen 

jf. retningslinjerne) Så løser vi det, selv om vi modtager børn ude.  

Ellers vender dette også tilbage fra uge 31 

 

Ny tavle udenfor: 

Som I allerede har opdaget, så har vi fået inddelt vores tavle udenfor, mellem stuedørene, på 

en ny måde. Vi ønsker at skabe mere overskuelighed for børnene og jer forældre. På den 

måde, kan I snakke med jeres barn om, hvad der skal ske og hvad I har læst der er sket. Vi 

håber det giver god mening for alle! 

 

                                           
 

 

Efterlysning: 

Vi mangler et stort køleskab, da vi gerne vil over til, også at bruge køleskab  

til Trompeterne igen. Skulle der være nogen af jer forældre som har, eller  

kender til nogen der har, et stort/højt køleskab i overskud (der ikke bruger  

alt for meget strøm), så er vi glade modtagere.  

 

 

Børnelogikker: Vi slutter af med lidt guldkorn som vi plejer – tak fordi I læste med så langt       

 

 

 

 

 

Hørt på toilettet: 

Fiona: ”Min mor har tisset i bukserne i nat” 

Signe E: ”Min mor har en baby inde i maven” 

Sofie: ”Hvordan er den kommet derind?” 

Signe E: ”Der er en masse æg inde i min mor. 

Det ene bliver til en baby, resten bliver til 

menstruation!” 

Jacob: ”Line ved du hvad jeg skal være når 

jeg bliver stor?” 

Line: ”Nej det ved jeg ikke…  

Jacob: ”Jeg skal være Ninja” 

Line: ”Hvad laver man når man er Ninja?” 

Jacob: ”Øh… Jeg skal i hver fald være det 

når jeg er ca. 35!” 


