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”Marken er mejet, og høet er høstet,  

Kornet er i laderne og høet står i hæs. 

Frugten er plukket og træet er rystet,  

og nu går det hjemad med det allersidste læs…”  

 

… og alle de læs, har vi nu haft travlt med at omsætte til lækker mad, lærer om, synge om og ikke mindst sanse. 

Indtil videre nogle dejlige uger. Både med vores tur til Gl. Estrup og det at arbejde med børnene i små grupper, 

der giver masse af plads til nærvær og gode snakke.  

Vi glæder os rigtig meget til denne sidste uge og ikke mindst høstfesten på torsdag, hvor bordpynt, mad og sang 

kommer til at blive smukt forenet.  

 

På torsdag skal børnene blot have en lille madpakke med. Vi skal mæske os i diverse syltninger, brød, 

grønsagstærter, farsbrød, salater, kager, snacks og saft.  

 

 

          
 

Nye børn: 

Vi har startet 5 nye børn op, som alle er kommet godt i gang med børnehavelivet – vi nyder at have dem som en del 

af vores hverdag. 

 

                                 
                                    August                                  Ida                                 Frederik  

 

                Nyhedsbrev 7. september 2021 

                                   Gudenådalens Fribørnehave 
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                                                           Harald                                   Magnus 

 

Næste gang vi modtager et nyt barn, bliver d. 1. oktober. Der starter Birk, som er søster til Olivia, der lige er 

startet i 0.kl på skolen.  

 

Vi har ledige pladser: 

Vi skulle have modtaget tre nye børn pr. 1. oktober, men da vi ikke er det rette tilbud til to af de børn der var 

skrevet op, har vi fået to ledige pladser, til besættelse allerede nu her i efteråret. Spred meget gerne budskabet! 

Eller lad et godt ord falde om vores sted, hvis I kender nogen som har børn til børnehaveopstart lige om lidt. 

 

Som nævnt til forældreårsmødet, så har vi også stadig ledige pladser i 2023 og 2024. I det hele taget glæder 

det, at hører I om nogen, som er interesseret i plads til deres børn her hos os, så bed dem om at tage kontakt. 

Der kan så hurtigt ske noget på vores lister og lige pludselig er der noget som gør, at der bliver et hul.  

 

                                        
 

Personale: 

Hanne, som I alle kender, har været ansat som pædagogmedhjælper i et vikariat, som er forlænget flere gange. Vi 

har nu fået mulighed for at fastansætte Hanne, så det er sket her pr. 1. september.  

 

Ny vikar: 

I sidste nyhedsbrev skrev vi om to nye vikarer, Lene og Oliver. Lene er allerede godt i gang, men Oliver kommer 

desværre ikke alligevel, da han er blevet næsten fuldtidsansat på skolen.  

I stedet har vi ansat Louise Malling på 19 år. Louise blev student i sommer. I sin fritid har hun gennem flere år, 

trænet børn i tennis. Louise bor i Viborg.  

Louise er kommet godt i gang på GUF, hun er også tilknyttet SFO’en som vikar. 
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                                                    Louise Malling 

 

Nyt forældreråd: 

Tusind tak for det store fremmøde til vores forældreårsmøde d. 26. august. Det er dejligt at mærke jer 

forældre og at det endelig kan lade sig gøre at mødes under helt almindelige forhold.  

 

Til mødet valgt I et nyt forældreråd. Det er nu følgende som er medlemmer: 

 

Formand:   Nanna Endelt Andersen – mor til Signe E 

Repræsentanter: Carina Henriksen – mor til Sofie 

  Sissel Bjerring – mor til Luna 

Suppleanter:  Annemette Bork - mor til Freya 

  Marianne Stub Oppelstrup – mor til August 

 

Efterårsferien uge 42: 

Planen for efterårsferien er lavet – vi ved hvilke børn vi skal passe og hvilke personaler der kan holde fri. Skulle 

der være nogen af jer, som har meldt børn til pasning, men som alligevel ikke får brug for det, vil vi gerne vide 

det, i så god tid som muligt. 

 

I efterårsferie lukker vi kl. 16.00, da ingen har givet udtryk for at have behov for pasning længere end til 

det klokkeslæt.  
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Hunde i børnehaven: 

Lige en påmindelse om, at det her efter sommerferien, ikke længere er tilladt at have sin hund med ind på 

legepladsen i børnehaven, når man henter sit barn. Skulle det blive nødvendigt at have hunden med, skal den blive 

udenfor hegnet. Grunden til dette er, at vi har modtaget et multiallergisk barn, som ikke må komme i berøring med 

hund.  

 

                                             
 

Magiske Musikkapper: 

Vi har her i efteråret 2021 fået en unik mulighed for at deltage i et forløb med Danmarks 

Underholdningsorkester, der hedder ”De Magiske Musikkapper” i Viborg. Forløbet vil være for vores Mellem- og 

Maxibørn og det vil give dem en introduktion til den klassiske musik. Vi bliver kørt i bus op til Viborg Musikskoles 

Musiksal, hvor forløbet skal foregå. 

 

Vi har endnu ikke datoer og detaljer på plads omkring forløbet, men I vil høre mere, så snart det er muligt. 

 

I kan læse mere her: 

 

De Magiske Musikkapper med DUO & Tante Musika | KLC Viborg 

 

… og se mere her: 

 

De Magiske Musikkapper - YouTube 
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Visionsaften på GUF: 

Onsdag d. 6. november inviteres I alle til Visionsaften omkring GUFS fremtid. Det vil være en aften, hvor vi skal 

drøfte videre omkring de tanker der allerede er gjort i personale-, bestyrelses- og forældreregi.  

I vil får nærmere information lidt senere på måneden. Vi vil rigtig gerne have børnehaveforældre med på mødet, 

så vores stemme også ligger i den kommende visionsplan.  

 

                                                     
 

Koncerter på GUF: 

Kulturudvalget på GUF har i den kommende tid arrangeret to koncerter, som I er meget velkomne til at deltage i: 

 

• Fredag d. 24. september kl. 19.00 spiller det kendte danske band ”Souvenirs” 

• Fredag d. 29. oktober kl. 19.00 spiller ”Trio Guldagger”, som fortolker Sebastians sange. 

 

Der hænger plakater i vores garderobe, her er der QR-kode på, som giver direkte adgang til billetkøb. Hver 

koncert koster 125,- pr. person (elever på GUF kan gratis komme med).  

 

    
              Souvenirs                                                              Trio Guldagger 

 

Kommende datoer: 

Her kommer en rækker datoer, som er gode at huske her i efteråret:  

 

• Visionsaften: For hele GUF onsdag d. 6. oktober, mere info følger 

• Koncert med Souvenirs: Fredag d. 24. september kl. 19.00 

• Uge 40: Vi har om Bæredygtighed i børehaven 

• Koncert med Trio Guldagger: Fredag d. 29. oktober kl. 19.00 

• Lysfest: Afholder vi torsdag d. 4. november kl. 16.30  

(sæt kryds i kalenderen, nærmere info følger) 

• Bedsteforældre-juleklippe-klister-dag: Torsdag d. 25. november kl. 9.30 

(sæt kryds i kalenderen og reserver bedsterne, nærmere info følger) 
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