
Vigtige datoer: 

             Vi har Bedste forældredag d. 9. maj Grævling 

             Vi har Bedste forældredag d. 25. maj Ræve 

                     

Ang. arbejdslørdag:  Husk at Børnehaven virkelig har brug for din 

hjælp, til at få styr på hele det store udeareal og der kan også være 

andre ting at hjælpe med fx syopgaver, maling, m.m. 

Datoer på denne og forældremøde efter sommerferien og sommer 

fest kommer senere. 
Personalenyt: 

Som skrevet på Day Care Stopper Nid med at arbejde i Børnehuset – god vind 

til Nid. Da vi ikke p.t. har noget køkken pga. ombygningen, vil en ny 

køkkenassistent først ansættes til 1. april.  

Vi har været heldige, at kunne forlænge Anette ansættelse i huset og 

samtidigt fastansætte vores vikar Louise i en periode. Desuden har vi sagt 

velkommen til Lauge.  

Pr. 1. februar og 13 uger frem, vil Nessrin fra Syrien være den ansvarlige for 

formiddagsmad – mad ind & ud – samt efterdagsmad m.m. Velkommen til 

Nessrin.   

Samarbejde med Rødegård: 

Vi er ved at have udviklet et meget fint og givtigt samarbejde med Rødegård. 

Et samarbejde der skaber stor glæde, hos både vores børn og de gamle på 

Rødegård. Der synges og spilles og leges sammen. 

 

OBS OBS: Husk at I som forældre, selv skal gå ind på kommunens 

hjemmeside og ændre modultider: 

WWW.silkeborgkommune.dk – digital Pladsanvisning – NEMID. 

Husk desuden, at se jeres beskeder på Day Care  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Vinterudgave jan. 2018 

 

Resenbro børnehus 
 

Vinter i Danmark: 

Ja, så er det faktisk vinter i Danmark, selv om det nogen gange ikke 

mærkes som sådan. Nogle af os, kan måske ligefrem savne frost og 

sne og is. Det er, som om sneen inviterer både voksne og børn til mere 

fællesleg, end regnvejr og blæst. At løbe på skøjte sammen og kælke, 

lave snemænd og sneboldkampe, sjove fællesskaber helt gratis. Vi 

håber det når at komme. 

 

I efteråret/flytning: 

Her havde vi en pædagogisk dag, hvor vi primært arbejde med vores 

kommende struktur, når vi flytter over i den nye tilbygning. I sidste 

nyhedsbrev fra oktober er det hele beskrevet grundigt. 

Her ganske kort vil vi bare fortælle, at vi laver aldersblandede 

grupper når vi flytter over i det nye. 

I den forbindelse bliver vi jo nødt til at fordele børnene på de 2 

stuer. 

Personalet har gjort sig den største umage med at lave de nye 

grupper. Vi har taget hensyn til så mange aspekter som overhovedet 

muligt. Der er både taget hensyn til legerelationer og voksen 

relationer m.m. ud fra forskellige perspektiver. 

Vi vil i næste uge hænge de nye gruppe inddelinger op med deres 

voksne på.  

Hvis I som forældre skulle have nogle kommenterer eller ting I ikke 

forstår, er I meget velkomne til at kontakte Hanne. 

 

Hvornår flytter vi så 

Hmmm, i skrivende stund tror vi selv på de sidste datoer vi har 

modtaget; men ting sker hele tiden….. så kommer skabene ikke til 

tiden – så kommer der de forkerte døre…… osv…… 

http://www.silkeborgkommune.dk/


Men det hele går jo altid op i den sidste ende 😉 

Der har været ret mange ting, der skulle tages hånd om i denne 

tilbygningsproces.  

Vi har hele tiden haft børnenes og personalet interesser med afsæt i 

masser af erfaring fra oplevet børne dagligdag i fokus. Nogle gange 

har det ikke altid passet helt sammen med det tegnede/tænkte. 

Men alle de ansvarlige på byggeriet er meget dygtige folk og vi har 

altid fundet en løsning. 

SÅ: 

I uge 6 skal vi pakke alt i den gamle bygning sammen. Bestemme 

hvad skal med over og hvad skal ud og hvad skal sættes væk. 

Hvis der er nogen som har tid til at hjælpe, vil vi gerne have 

hjælp til dette. 

I uge 7 : Mandag flyttes første læs over. 

               Tirsdag & onsdag skal dette sættes på plads 

              Torsdag og fredag flyttes det sidste på plads 

Det er et flytte firma som kommer og flytter vores ting, 

derhen hvor de skal stå.  
 

Den første tid efter flytningen: 

Lige den første uge efter flytningen vil det selvsagt virke lidt 

anderledes/forvirrende. Både børn og voksne har fået nye rammer og 

nye grupper; men heldigvis er vi et lille hus og personalet kender både 

hinanden og alle børnene temmelig godt. Så efter den første uge, vil 

der allerede være faldet ro på huset. 

 

Trivsel på Tværs eller samarbejdes modellen: 

Silkeborg kommune og vores undervisere i Trivsel på Tværs, siger at 

vi laver skibet mens vi sejler. Vi har derfor nu fået bygget lidt mere 

skib, for vi er nu snart færdige med den første trivsels vurdering af 

alle børn. Det er forældre samtalerne der skal pusles på plads. 

Så varer det ikke længe før vi skal prøve igen. I marts måned trivsel 

vurderer vi for anden gang. Så I Marts & Oktober ligger dette nye 

koncept fast. 

 

Fabulatoriet:  

Vi er igen igen så umanerlig heldige, at få Lillian og Fabulatoriet på 

besøg i et 12 ugers forløb med musik og sang. 

Og da Lillian pga. noget pladsmangel havde mere tid end sædvanligt, er 

det denne gang næsten alle vores børn, der får glæde af musik og 

sang en formiddag om ugen med Lillian.  

Vi har jo også lige nu selv 3 andre i huset der er gode til sang og 

guitar – nemlig Bente, Dorthe og Lauge. 

 

Mad under ombygning: 

Fra d. 1. februar og frem til det nye køkken står færdigt, vil vi i 

Resenbro børnehus modtage mad udefra. Der kommer en Taxi hver 

dag med mad, som er lavet af Kirsten ude i Sorring børnehus, den 

samme dag. Taxien kommer både til Ådalen og Forårsvej. Så der bliver 

ingen dårlige madkvalitet i de ca. 10 uge ombygningen tager. 

 

Bedste forældredag: 

Vi kan nok godt sige, at der er skabt en ny tradition i børnehuset, 

nemlig Bedsteforældre dag. 

Denne dag er til stor glæde, for både børnene og bedsteforældre 

eller andre voksne, samt personalet. Der er meget stor glæde i hele 

huset, når de 2 generationer hygger sig og leger i den yngstes daglige 

rammer 😉 

Se bagsiden hvor næste bedste forældredag er. 

 

Navne på de 2 nye stuer: 

Vi tager selvfølgelig de gamle fine navne og udstoppede dyr med os. Så 

de 2 stuer kommer hhv. til at hedde Rævestuen og Grævlingstuen. 

Vi vil gerne finde et skovnavn til fællesrummet, så hvis I har et godt forslag 

– så sig bare til ?  

 


