
 

 

 

 

Det sørme, det sandt (snart) december…  

Vi kan godt mærke, at den her helt særlige december stemning, begynder at snige sig 

ind i børnehaven. Specielt efter at vi i torsdags, fik børnehaven pyntet til jul. Lige nu 

er vi spændte på, hvornår nisserne på loftet står op. Vi forsøger at larme meget, for 

at vække dem. 

                

I dag tirsdag d. 30. november starter vi med årets juleværksteder. I løbet af 

december, skal vi på skift have lavet hemmeligheder, bage, klippe julepynt og på tur 

for at finde skovnissen. Det plejer at være en rigtig hyggelig tid, som bare emmer af 

spænding, forventning og barnetro.  

Vi vil også, som vi plejer, arbejde med ”gode gerninger hjerter”. Det at glæde andre 

og gøre noget godt for andre, er også et af julens budskaber. Det sætter vi fokus på, 

ved at skrive den gode gerning på et rødt julehjerte, som vi hænger på vores fælles 

juletræ, der står på Trommerne. En god gerning kunne fx være ”Sofus har hjulpet 

Lea med at få flyverdragten ud over støvlerne” eller ”Pia skyndte sig at hente en 
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voksen, da Ole slog sig”. Vi oplever, at effekten fra de gode gerninger forgrener sig 

og skaber lysten til at gøre mere af det gode, længe efter december er slut.  

Den 14. december tager mellem- og maxibørn på tur til Viborg. Her skal de spille 

Julebilledbanko på Viborg Hovedbibliotek. De kører i bus derop. 

Den 16. december skal vi alle i Bjerring Kirke og høre juleevangeliet i børnehøjde. Vi 

skal også synge ”Et barn er født…” og ”Dejlig er den himmel blå…” De sange lærer vi 

børnene inden. Bagefter går vi hjem og spiser risengrød sammen. Vi håber, at nogle af 

jer forældre har mulighed, for at hjælpe med at lave risengrøden – skriv jer gerne på 

sedlen, der hænger på tavlen udenfor.  

Den 17. december vil vi have en stor fælles julesamling, hvor der vil være nogle 

voksne, som har en særlig julefortælling til alle børn.  

Sygdom: 

Vi oplever desværre rigtig meget sygdom lige nu blandt børn og voksne i børnehaven. 

Desværre af den slags der smitter en del. Flere børn er hjemme med feber, hoste, 

diarré og generel utilpashed.  Vi har også haft få tilfælde af Hånd-, fod- og mundsyge 

og som I ved, en enkelt med Corona. Det kan godt blive en lang vinter… 

Vi ved I forældre gør det bedste I kan og at I kan være presset i en travl hverdag. 

Men vi vil gerne opfordre til, at jeres barn ikke kommer retur i børnehaven, før det 

er helt raskt.  

Flere af jer, har desværre fået jeres barn ringet hjem, efter de er kommet retur 

efter sygdom. Det er vi selvfølgelig kede af, vi ved det er svært for jer. Men selv om 

barnet kan virke frisk derhjemme, kan en hverdag med 35 andre børn i højt gear, 

være en hård omgang, når man er lille og kroppen er træt og har været ramt af 

sygdom.  

Devisen må være, at en dag for meget derhjemme, er bedre end en dag for lidt. 

Samtidig vil vi gerne opfordre til, at barnet er PCR-testet, inden det vender retur til 

børnehaven. 

 



Nye børn: 

Pr. 1, januar modtager vi to nye børn. Emma på knap 5 år, som overflyttes fra en 

anden børnehave og Lenora på 3,9år, som er hjemmepasset indtil nu. Vi glæder os til 

at lære begge piger og deres familier at kende. Stort velkommen til dem. 

 

Ledige pladser: 

Vi har stadig pladser til børn født i årgang 2020 og børn født i årgang 2021. Spred 

endelig budskabet, hvis I hører om nogle familier, som endnu ikke har valgt 

børnehave, til deres små pus.  

 

I det hele taget gælder det, at hvis I hører om familier, der overvejer at få deres 

børn her op til os, lige meget hvilken årgang, så bed dem om at ringe herop og tag en 

snak med os – nogle gange sker der ting, så vi har pladser vi ikke regnede med at have.  

 

Og så en lille opfordring til at I går ind på vores Facebook side og laver en anmeldelse 

af børnehaven og måske en lille kommentar. I forældre er vores vigtigste 

”reklamesøjle” og vi ved, at mange forældre kigger netop der, når de er undersøgende 

i forhold til hvilken børnehave de skal vælge.  

 

 
 

Vikarer: 

Vores gode vikar Lærke, skal fra 1. december til 31, maj i praktik på Gjern Skole. Det 

er hendes 2, praktik i pædagoguddannelsen. Det betyder, at vi desværre ikke skal se 

ret meget til Lærke i det halve år, måske nogle få timer her og der. Men hun vender 

tilbage til juni       

 

 

Vi har startet en ny vikar op. Hun hedder Hannah Lou og er 

20 år. Hannah har selv gået på Gudenådalens Friskole. Hun 

har ny sabbatår efter Gymnasiet. Inden hun kom til GUF 

igen, har hun blandet anden arbejdet som guide på Island. 

 

 

 



Medicingivning: 

Indimellem er der behov for at vi giver receptpligtigt medicin til børn her i 

børnehaven. Vi opfordrer selvfølgelig til, at man så vidt muligt giver medicinen 

derhjemme. Men sommetider er det ikke nok og så gør vi det gerne. Det er vigtigt at 

vi får en skriftlig anvisning af hvordan medicinen skal gives. Dette for at sikre at 

vores personale er ordentlig klædt på til opgaven.  

Vi har derfor udarbejdet et medicinskema, som I forældre skal udfylde, når I 

kommer med medicin her i børnehaven. Det er altid jeres ansvar, at medicinen gives 

korrekt, og på den måde håber vi på, det bliver mere overskueligt for alle.  

 

                                     
 

Lidt ”løs” information: 

Fryd-leg forløbet, som vores maxibørn er i gang med, er sat på pause i december. Men 

det starter op igen til januar. Børnene er supergode til at være i legegrupperne og 

har helt styr på præmissen. De er glade og opsatte hver onsdag, når de skal over i 

hallen og lave aktiviteter. 

 

HUSK: at vi holder den udsatte Lysfest torsdag d. 20. januar – det glæder vi os 

meget til. 

 

HUSK: at hvis I har ændringer ift. de dage I har tilmeldt pasning d. 22. + 23. 

december og d. 3. januar, så meld det gerne til os. Alternativt kan du rette på sedlen, 

der hænger på tavlen udenfor. 

Husk også, at vi har lukket mellem jul og nytår! 

 

Børnelogikker: Et lille smil til at slutte af med       

 

 Theo fortæller Signe T. at hans 

far er på arbejde. 

Signe T: ”Det er min far også” 

”Min mor går i børnehave ligesom 

mig”! 

(Signes mor arbejder i en 

børnehave      ) 

Viktor fortæller Anita hvad han 

har fået til aftensmad: 

Viktor: ”Jo vi fik sådan noget 

kylling fra en gris” 

_________________ 

(Verden kan altså bare være svær at finde 

rundt i ) 


