
Nyhedsbrev efteråret 2019 

Personale: Velkommen til Nanna K og Amanda som begge er startet i vuggestuen Og 

velkommen tilbage til Karina. Karina er startet hos Bamserne. Også velkommen til Sofie, Sofie 

er uddannet pædagog , hun er ansat som fast vikar året ud og vil komme rundt på alle stuer i 

huset.                                                                                                                                                              

D.18.10 går Nanna W på barselsorlov og Clara har ønsket orlov i 6 uger for at tage på guide- 

skole, hendes skoleophold starter 30.09. Vi glæder os til hun kommer tilbage igen 

d.11.november. Vi ønsker dem begge held og lykke.  

                              

Børn: I efterårsferien, uge42, holder mange børn og meget personale ferie. Det bevirker at de 

børnehavebørn der kommer alle skal være på bamsestuen.  Spirerne og Sommerfuglene skal 

være på Spirer tuen og Girafferne skal arbejde tæt sammen med Tumlingerne og Tusindfryd. 

                                                                                      

Legepladsen: Det meste af sommeren tilbringer vi mange timer på legepladsen, derfor har vi 

valgt at sætte fokus på de voksnes positioner på legepladsen. Vi har arbejdet med 

fordybelsesvoksne,  som sætter aktiviteter i gang for og med børnene. Overbliksvoksne  som 

hjælper de børn der har behov for ”hjælp” eller bare for en ekstra hånd. Det er også 

overbliksvoksne,  der har overblik over hvilke børn der bliver hentet. Indevoksne der er inde i 

huset og sørger for at hjælpe børnene med toiletbesøg, med at fylde drikkedunke o.l. De 

voksnes positionering på legepladsen har bevirket, at børnene fordeler sig bedre rundt på hele 

legepladsen, det har givet mere ro og færre konflikter mellem børnene. 

                                                                               

Cafe`: Vi har indført formiddags-cafe` for børnehavebørnene og for de ældste vuggestuebørn. 

Dvs. at formiddagsmaden og eftermiddagsmaden står fremme ca. 1/2-3/4 time. Børnene 

kommer så og spiser når de er sultne eller når den leg de er i gang med er slut. De voksne 

sørger for at børnene ved hvornår cafeen åbner, og for at de børn der ikke får spist, bliver gjort 

opmærksomme på, når der er ca. 10 min. til cafeen lukker. Der sidder en voksen ved cafe´-

bordet i hele cafeens åbningstid.  Cafeén bevirker,  at der er mere ro omkring de to måltider. Vi 

oplever,  at alle børn er forbi cafeen, og at de hygger sig og spiser mere. 

:Vi opfordrer til,  at I alle tjekker op på, at det er de rigtige oplysninger, der står på 

DayCare. Når vi sender mail til jer via DayCare, sender systemet til den mailadresse der er 

opgivet. Hvis I ønsker at ændre oplysningerne,  kan i selv gøre det under ”forældre” 

Datoer at huske: Torsdag d.24.10.2019: Forældrestuemøder og generalforsamling.                                 

Fredag d. 6.12.2019: Julearrangement. 

 

Juleferie: Vi gør opmærksom på, at pasning mellem jul og nytår (Fredag d.27.12 og mandag 

d.30.12) kun er for de børn, hvis forældre skal på arbejde eller møde ind på et studie. Først i 

oktober vil I modtage en mail, hvor I oplyses om, hvordan man tilmelder sig julepasning. 

Hilsen Personalet 



 


