
 

 

 

 

Efteråret er ved at kunne mærkes og ses. Lige om lidt er der efterårsferie for nogen, men 

inden da skal vi da lige have et nyhedsbrev.   

I sidste uge havde vi om bæredygtighed. Et emne som i 2021 er meget relevant at arbejde 

med i børnehøjde. Vi skal passe godt på vores jord og jo før vi får lært de kommende 

generationer det, des bedre. Vi oplever at alle kanaler for læring er åbne, når vi arbejder 

med emnet. Vores små ”Naturhelte” suger i den grad viden til sig, affaldssortering går som en 

leg og de har helt styr på, hvad som gør jorden og naturen glad. 

Malene har endnu engang skrevet en dejlig sang til os – vi syntes faktisk den er lidt rørende. 

I får teksten her og et link til melodien - så kan I også synge med derhjemme       

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Nyhedsbrev Oktober 2021 

                                     Gudenådalens Fribørnehave 
 

 

Link til melodien – håber I kan få 

den til at virke! 

 

Pas på vores 

jord.m4a
 

                   



Nyt barn: 

Vi er så heldige at Birk er startet i børnehaven. Birk bliver 3 år i  

november og han er allerede kommet godt i gang med børnehavelivet.  

Birk er lillebror til Olivia, som vi sendte i skole i sommers.  

 

 

Hvad skal der ske resten af året? 

Vi er kommet til den tid på året, hvor vi kan have det fulde overblik over, hvad der skal ske 

resten af året, det får I et indblik i her: 

 

Fredag d. 15. oktober: Vi deltager i skolernes motionsløb sammen med skole.  

Vi bliver inddelt i hold, så ca. 5 børn følges med én voksen. 

 

Maxi-onsdage: Fra onsdag i uge 43 og året ud, vil alle maxibørn være i et ”Frydleg-forløb”. 

Frydleg er et redskab til at skabe udvikling og trivsel i en børnegruppe via leg. Frydleg er med 

til at gøre børn stærke og fleksible og giver dem gode sociale kompetencer der udnytter 

deres potientiale. Vores indsats, skulle gerne senere styrke det gode klassefællesskab. 

 

Uge 44: Er vores ”Lysfestuge”, her forbereder vi de første fire dage,  

den store fest torsdag d. 4. november kl. 17.00 – 18.30.  

Det glæder vi os meget til. 

 

Torsdag d. 11. og fredag d. 12. november: Er alt det faste personale på GUF til højskoledage i 

Ollerup på Fyn. Her vil det være forældre som passer skole og børnehave. Udfyld gerne om 

dit barn kommer eller ej, på sedlen, der ligger på pulten i garderoben. 

 

De Magiske Musikkapper: Som skrevet i sidste nyhedsbrev, så skal mellem- og maxibørn være 

med i et forløb med Danmarks underholdningsorkester, hvor de skal stifte bekendtskab med 

den klassiske musik og instrumenter de ikke umiddelbart kender til. 

Det kommer til at foregå sådan at vi i uge 45 og 46 forbereder os til den store koncertdag i 

Viborg i uge 47. Børnene skal lære nogle nye og kendte sange at kende, vi skal lave 

musikkapper til børnenes bamser og vi skal præsentere børnene for instrumenterne; 

tværfløjte, Obo, klarinet, fagot og horn via nogle små videoer.  

Onsdag 24. november skal vi til den store koncert, sammen med Danmarks 

underholdningsorkester, Tante Musika, børnenes bamser og andre børnehaver. Vi bliver kørt i 

bus til Viborg og det vil foregå om formiddagen. Koncerten er desværre uden forældre, men 

vi lover at filme og tage masser af billeder. 

 

 

 

        



Fredag d. 19. november: Er der fællesspisning i børnehaven kl. 17.00. Alle medbringer en ret 

til et fælles ta´ selv bord. Børnene leger og I forældre lærer hinanden at kende imens. Ca. kl. 

18.30 hjælper man hinanden med oprydning og ønsker hinanden en go´weekend. 

 
 

Torsdag d. 25. november: Vil vi glæde os til at se alle bedsteforældre  

til den store ”bedsteforældrejuleklippeklisterdag” her i børnehaven  

fra kl. 9.30 (invitation følger). Den dag vil vi sammen med alle  

bedsteforældre pynte børnehaven op til jul, synge sange og spise æbleskiver.  

 

Uge 48, 49 og 50: Vil vi arbejde i juleværksteder, julehygge, lave hemmeligheder, bage og alt 

det andet som hører julen til. 

 
Faste vikarer: 

Louise, vores unge vikar, har desværre for os, fået fast arbejde i Bilka To Go. Det betyder at 

hun har sidste arbejdsdag her i børnehaven tirsdag d. 19. oktober.  

 

Vi arbejder på at finde en ny ung vikar, sammen med SFOén, så vi kan tilbyde lidt flere timer.  

Men vi har også udvidet vores samarbejde med SFOén. Det betyder I vil kunne opleve at en 

voksen fra SFOen hjælper til her i børnehaven midt på dagen og ikke kun i ydertimerne.  

 

Nøgler: 

Det er ikke sikkert I alle ved det, men det er sådan at alle forældre med børn i børnehaven, 

har mulighed for at få en nøgle til børnehaven. Det kan for nogle familier være en hjælp, hvis 

man pludselig har glemt noget heroppe, som skulle bruges i weekenden, eller man har 

familiebesøg og gerne vil vise børnehaven frem til fætre og kusiner og måske lege her lidt. 

Nøgler udleveres og kvitteres for på skolens kontor, hos sekretær Jette. 

 

 

  



Sygdom:  

Er heldigvis noget der fylder mindre og mindre, det er en stor lettelse i vores hverdag. Men vi 

har brug for at vi fortsat hjælper hinanden med, at ingen kommer her i børnehaven med 

symptomer på sygdom, hverken forældre eller børn.  

Vi har lige haft en del familier der har været ramt af ”omgangssyge” og influenzaen er nu også 

begyndt at vise sit ansigt, samtidig med at coronaen også spøger en smule.  

Vi oplever desværre, at der på en eller anden måde hurtigt kan florere noget, så lad os hjælpe 

hinanden! 

 

        
 

Sommerferielukning 2022: 

For en god ordens skyld vil vi lige nævne at vi igen næste år, har lukket i sommerferieugerne 

28, 29 og 30. Blot hvis nogen allerede er i gang med at planlægge. 

 

 
 

Tak for hjælpen: 

Vi vil lige benytte lejligheden til at takke jer alle for den store indsats I lægger i vores lille 

sted. Om det er arbejdsweekender, hovedrengøring, fremmøde til forældremøde, pasning af 

børnene, eller det at møde op til forældrekaffe og fællesspisninger. Det har alt sammen stor 

betydning for vores fællesskab og det vi kan når vi løfter i flok. TAK FOR DET! 

 

Det er altid en fornøjelse at møde ind mandag morgen, efter en hovedrengøring eller en 

arbejdsweekend. Her kan vi mærke og se, hvilken indsats der er gjort, som gør en stor 

forskel i vores hverdag. Samtidig er det dejligt at høre nogle af børnene fortælle, med 

stolthed, hvad de har været med til at lave, eller hvad deres mor eller far har lavet. 

 

Det at børnene ser jer forældre være deltagende på ”deres sted” skaber sammenhænge i 

deres børneliv og det at se jer forældre samarbejde og hygge sig sammen, smitter af ned i 

børnenes sociale forståelse og relationer – så bliv endelig ved med det! 

 



Sangglad:  

Til jeres information er vi nu så langt i vores certificering som ”Sangglad institution” at vi 

ikke længere får besøg af vores sangkonsulent. Vi er så selvkørende, at det ikke længere 

giver mening. For personalet her i børnehaven, er det, at lave sangsamlinger, syngende 

overgange og koble sang på alle læreplanstemaer, helt under huden og gør de voksne gør det 

så godt, at sparring er blevet overflødig. Stor ros for det! 

Vi har udnævnt Malene, Anita A og Line som vores sangglade-mentorer her i børnehaven. De 

er delt på hver deres aldersgruppe, når vi arbejder aldersopdelt, med den sangglade tilgang.  

 

   

 
 

 

 

Til sidste vil vi traditionen tro slutte af med de søde børnelogikker: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIGTIG GOD EFTERÅRSFERIE  

            TIL JER DER HAR DET  

Harald S. spærrer 

udgangen til Hyggestuen. 

Christian er på vej ud. 

 

Voksen: ”Harald skal man 

sige kodeordet for at 

komme ud”? 

 

Harald S: ”Ja, Christian 

man skal sige kolort for at 

komme ud!” 


