
Nyhedsbrev oktober 18 

Kære forældre. 

Vi er kommet godt i gang efter sommerferien, hvor den nye storbørnsgruppe startede i august, 
og 12 nye børn startede i børnehaven. Stort velkommen til jer og jeres familier. 

Til sommerfesten i august var vi 175 voksne og børn samlet til nogle hyggelige timer, med 
forskellige aktiviteter rundt omkring på legepladsen og til fælles spisning. 

Dejligt at I deltager så mange. Børnene var i dagene op til festen med i forberedelserne, som 
bl.a var oprydning og pyntning af legepladsen, male skilte til boder, øve velkomstsange og 
pynte borde og fællesrum. En skøn stemning af forventningsfulde børn som oplevede at være 
en del af fællesskabet fyldte huset inden festen. 

Børnehuset var i år tilmeldt det landsdækkende event MADDAG 2018, hvor daginstitutioners 
kostordning markeres og fejres. 

Vi er rigtig glade for at have madordning, da vi oplever, det betyder meget for børnenes 
deltagelse og oplevelse af at tilhøre et børnefællesskab, og det er med til at give børnene 
viden om den mad de spiser, samt mod på at smage meget forskelligt og sundt mad. 

Vi havde en fantastisk dejlig dag, hvor alle både minier og Storbørnsgruppe var med til at lave 
mad og æblemost til frokosten. Det at vi var sammen store og små var med til at give os alle 
en god samhørighedsfølelse i huset. 

Vores storbørnsgruppe er ikke så stor i år, så det gør det muligt, at vi også fremover vil lave 
nogle arrangementer sammen på tværs i huset. 

 

Personalenyt 

Inge Sommer er pædagog og er i seniorjob i Voel Børnehus 30 timer om ugen fra uge 42 og 
frem til august 2019. 

Inge vil være tilknyttet Svanen.  

Nina er nyuddannet pædagog og starter i praktik hos Minierne fra 22.10- 16.12.18 

Jens afslutter sin Erhversungdomsuddannelse i november måned. Jens har været i børnehuset 
siden august 2016, og han vil blive savnet af både børn og voksne. 

 

Et lille referat til jer, der ikke deltog i forældremødet: 

Vinkevindue: 

Om morgenen inden grupperne er åbent vinker vi farvel fra vinkevindue i fællesrummet. 



Det har vi valgt, da vi tidligere oplevede, at vi mange gange måtte bryde op i det vi var i gang 
med sammen med børnene, f. eks når vi spiste, læste, tegnene eller snakkede sammen med 
de børn, der var kommet. 

VI vil meget gerne vinke sammen med jeres barn, men ved at det nu er i fællesrummet, er vi 
stadig i rummet, hvor både børn og I forældre kan se os. Det betyder også, at I forældre ikke 
må vente på at sige god morgen til os og aflevere jeres barn. 

Når det er i fællesrummet, gør det også overgangen lettere fra at barnet har brug for voksen 
til at vinke farvel, og til at det selv klarer vinkningen, da vi vil være synlige og lige i nærheden 
til at kunne hjælpe. 

Som en tryghed og overgangsmarkør har vi med nogle af de børn, der har lidt svært ved at 
sige farvel lavet en vinkehånd, som er ved vinduet. 

 

Afhentning af søskende 

Vi oplever, at det er blevet tiltagende, at søskende henter mindre søskende. Vi oplever nogle 
gange, at det er for stort et ansvar for en søskende. Det kan enten være fordi søskende er for 
ung, f.eks går i 0 eller 1 klasse, eller det kan være barnet, der hentes bliver forvirret eller ked 
af, at det ikke er mor eller far, der kommer. 

Vi har oplevet flere gange, at når søskende henter, bliver børnene ikke x ud på Daycare, eller 
lågen til børnehaven står åben. 

Vi vil gerne, at inden I starter med søskende afhentning, så ta en snak med jeres pædagog 
omkring det.  

 

Forældresamtaler 

Vi er nu færdig med trivselsvurdering. De af jer, som vi gerne vil holde en forældresamtale 
med, kontaktes af barnets pædagog. 

Hvis vi ved trivselsvurderinger ikke finder anledning til at holde møde med jer, vil I i løbet af 
børnehavetiden inviteres til 3 forældresamtaler. Det er ved opstart, en 4 årig samtale og inden 
skolestart. 

Næste gang vi skal trivselsvurdere er i marts. 

Det er vigtigt, at hvis I oplever, at I har behov for en forældresamtale, er I altid velkommen til 
at aftale det med jeres barns pædagog. 

 

 

 

 



 

 

For Storbørnsgruppen – Uglerne 

Overgangen fra børnehave til Skole 

Oktober: 

- Børnehave trivselsvurderer børn med særligt fokus på skoleparathed og overgangen til 
skole. 
 

Oktober-november: 

- Der laves i samråd med forældre SPU, for de børn hvor der er behov. 
- Der afholdes fokusmøder for børn i gul og rød position. 

 

November-december: 

- Sprogpædagoger foretager sprogvurderinger af børn med et vurderet behov. 

 

Uge 51-4: 

-  Forældre skriver barn op til skolestart via digital opskrivning.    
-  Ansøgning om evt skoleudsættelse 

 

Marts-april: 

-Trivselsvurderer med særligt fokus på overgang til skole. 

- Pædagoger afholder forældresamtaler med alle skolestartende børn. Overgangsbeskrivelse 
og samtykkeerklæring udfyldes på mødet 

 

Fra 15.5-15.6: 

- Samlet overleveringsmøde mellem børnehave og skole 
- Afholder sammenhængsmøder med forældrene og den modtagende skole for børn i 

gul/rød position. 
- 1.6 skal børnehaven have søgt AKT-midler 

1.8: 

Børneprofilen fra Hjernen og Hjertet overgår til skolen for kommende elever. 

Der udarbejdes en plan for aktiviteter fra okt 18-juni 19 mellem Voel Børnehus og Voel skole 



 

 

Valg til forældrebestyrelse: 

Mette Reuss, forælder til Thea, Uglen og Ester, Stæren 

Marie Louise Broberg Jensen, forælder til Felix, Stæren 

Valg til forældreforeningens aktivitetsudvalg: 

Forældre med børn på Stæren: Elisabeth, Toni, Mona 

Forældre med børn på Svanen og Uglen: Thilde, Berith, Anna 

Forældre med børn på Uglen og Stæren: Morten 

Forældre med børn på Svanen: Kamilla 

Thilde er formand og kontaktperson for forældreforeningen. 

Arrangementer 

HUSK JULEHYGGE FOR FORÆLDRE OG BØRN TORSDAG 6 DECEMBER KL 14.30-16.15 

Til januar sender Forældreforeningen aktivitetskalender ud for 2019. 

Med venlig hilsen Lotte 

 

 

 


