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Kære forældre, 

 

Hermed mit sidste nyhedsbrev inden sommerferien.  

 

Hvordan får jeg informationer om mit barn og hverdagen i Gjern Børnehus  

Lige en opdatering på hvordan og hvor I kan få informationer om jeres barns hverdag og trivsel i 

børnehaven.  

Daycare bliver opdateret med opslag, hvis der sker noget særligt der kræver, at jeres barn for 

eksempel skal være før eller skal have noget ekstra med. Derudover skriver jeg personalenyt 

løbende på daycare. Personalet bestræber sig på at lægge billeder på daycare jævnligt,  så I kan 

følge med i, hvad jeres barn har lavet i løbet af ugen . 

Fire gange om året skriver både personalet og jeg nyhedsbreve til jer. I brevene får I info om,  hvad 

der er sket og hvad der skal ske i børnehaven. Der vil I også blive opdatereret på ændringer i 

struktur eller personale.Nyhedsbrevene ligger på Daycare og på hjemmesiden . 

Den daglige kontakt med jer er rigtig vigtig, men det er en balancegang, hvor meget tid personalet 

kan bruge på at snakke med jer alle hver dag. Den tid de bruger på det går fra tiden med børnene. I 

vil altid få at vide, hvis der er sket noget i løbet af dagen, som vi vurderer har påvirket jeres barns 

trivsel. Derudover trivselsvurderer vi to gange om året, hvor alle børns trivsel bliver vurderet. Er vi 

bekymret ved denne vurdering, kommer vi til jer. Har I brug for at få uddybet eller er I i tvivl om, 

hvordan jeres barn har det i det daglige, er I altid velkomne til at bede om en snak med os.Vi 

forventer faktisk, at I kommer til os, hvis I har brug for at vide mere om jeres barns trivsel. Det kan 

være rart at sidde stille og roligt og snakke, i stedet for at stå at snakke  ved afhentning.Så kan vi 

sammen få snakket om, hvad der er brug for i forhold til jeres barn . 

I får tilbudt samtaler ved to år, overgang fra vuggestue til børnehave, fire år og igen inden 

skolestart.  

Har I spørgsmål til ovenstående, så spørg endeligt . 

 

Personalenyt : 

Man troede lige, man havde en plan ….så kom Line Isen og fortalte, at hun havde fået nyt job fra 

den 15 juni ! Og Line Vognsen, at hun er gravid og går på barsel fra midt i september ! 

Allerførst: Tillykke til dem begge herfra:) 

Line Isen har fået job på Solbo i Resenbro, hvor hun skal arbejde med børn og unge med autisme og 

ADHD. Hun har været i Søhøjlandet siden 1999 og vil gerne prøve noget helt andet. Line forlader 

ikke Gjern Børnehus, fordi hun er træt af at være her, men fordi hun gerne vil prøve noget helt nyt. 
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Vi er rigtig træt af det og kommer til at savne Line, men vi ønsker hende selvfølgelig al mulig held 

og lykke i hendes nye job. Lines sidste dag bliver den 12 juni.  

Kristine, som er ansat i vuggestuen indtil sommerferien, stopper lidt før og har lovet at være vikar 

for Line i børnehaven, indtil vi får ansat en anden pædagog. Jeg foreventer, at vi har 

ansættelsessamtaler i august. Karoline overtager for Kristine frem til sommerferien i vuggestuen. 

Som barselsvikar for Line V. kommer Maria Læhborg tilbage. Maria har tidligere været i Gjern 

Børnehus og på Troldbjergvej , så mange af jer kender hende. Hun har efter endt barsel været lånt 

ud til Voel, men kommer tilbage til Gjern i august. Hun ”overlapper” sammen med Line V i august 

måned og indtil LineV går fra på barsel. 

Birgitte er tilbage på fuld tid  i uge 26 efter sygemelding. Katrine fortsætter til og med uge 26. 

Anette Banke har været sygemeldt siden oktober måned. Hun er nu klar til at melde følgende ud: 

Anette har siden efteråret været igennem et kræftforløb med komplikationer, men er ved at være på 

den anden side. Hun kæmper nu for at komme helt til kræfter igen, så hun kan genoptage 

arbejdet.Vi forventer, at det bliver i løbet af efteråret. Josefine fortsætter indtil Anette er helt klar 

igen. 

 

Struktur efter ferien  

 

Vuggestuen : 

Vuggestuen fortsætter med at dele børnene i små børnefællesskaber, hvor tryghed, nærhed og 

omsorg er det vigtigste. Da der ikke er så mange børn i den kommende tid,  vil vuggestuen bestå af 

fem voksne: 

Anja, Katrine, Pernille, Trine og Helle. 

Stiger børnetallet sætter jeg selvfølgelig en ekstra voksen ind. Kristine stopper i uge 24, men 

fortsætter i et vikariat i børnehaven. Karoline er ekstra frem til sommerferien på grund af indkøring 

af mange små.  

Børnehaven : 

Ænder: Ruth og Kristine (indtil vi får fastansat ) 

Frøer: Mai Britt, Birgitte og Josefine  

Vi fortsætter med at dele børnene i små grupper. Til samling er børnene delt i grupper af max 8 

børn og det samme til spisning. Aktiviteter forgår også i mindre grupper, ofte aldersopdelt. Det har 

vi erfaret har været rigtig godt for børnenes trivsel og for deres muligheder for at danne venskaber, 
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så det forsætter vi med efter sommerferien. Nærmere besked om turdage og diverse aktiviter følger 

efter ferien. 

Maxi: Vi har heldigvis børn nok til at lave en MAXI gruppe i år igen. 

Den består af 17 børn og Line Lund og Line V.  

Maria starter med få timer i august for at børnene kan lære hende at kende, inden Line V går på 

barsel. 

Nærmere om struktur i MAXI følger efter ferien. De kommende Maxi børn har været på besøg i 

MAXI, har haft legegrupper og været med til samling. Det er mit indtryk, at børnene glæder sig 

rigtig meget til at blive MAXI børn efter ferien. 

 

Og så til sidst et farvel til vores store MAXI børn. Gruppen har været igennem en stor udvikling det 

sidste år, og vi kan nu sende en flok store skoleklare unger afsted. Tak for lån af jeres børn, det har 

været en fornøjelse at lære dem at kende. 

 

Vi ses til sommerfesten den 20 juni  - uden regn i år :) 

 

Hilsen Daniela   
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