
Nyhedsbrev februar 2018 

Børn og lidt nyt i strukturen hos Minierne i foråret 

Da vi begynder at være flere børn hos Minierne, vil vi fra marts og til juli dele os op om 

formiddagen fra 9-12. 

Vi laver en opdeling, hvor 16-18 børn årgang 13-14, vil være sammen i en måned. Her vil 

børnene have samling, aktiviteter og spise sammen. 

Børnegruppen skifter efter en måned. 

Info om børnegruppen på opslagstavlen i fællesrummet, når tiden nærmer sig. 

Ann vil være fast tilknyttet denne gruppe frem til juli, og en pædagog vil være i gruppen en 

måned ad gangen. 

Dette gøres for at få mere tid til dialogen med det enkelte barn, og for at styrke de gode 

legerelationer, og for at tilbyde børnene et spændende og lærerigt forløb gennem leg og 

aktiviteter. 

For at få mere plads, tager vi Lærkestuen i brug. 

Personale 

Helle Roed ansættes som pædagogisk medhjælper ved Minierne med 30 timer om ugen fra 

marts og frem til sommerferien. 

Birgitte sættes op med 5 pædagogtimer fra marts og frem til sommerferien. 

Mette Dahl fortsætter i Storbørnsgruppen frem til hendes barsel i slutningen af maj. 

Arrangementer 

På vores hjemmeside – nyhedsbreve- kan I se hvad der sker af arrangementer i Voel Børnehus 

i 2018 for børn og deres familie. 

Børnenes fødselsdag ved Minierne i foråret 

Svanen og Stæren får flere små nye børn fra marts og frem til sommerferien. Derfor kan det 

være uoverskueligt at have alle børn fra gruppen hjemme til fødselsdag. Vi tilbyder derfor fra 

marts og frem til sommerferien, at vi ved hjemmefødselsdag kommer på besøg med årgang 

13-14 børnene fra deres gruppe. (Svane/Stære) Når I fejrer fødselsdag i børnehaven, vil vi 

holde fødselsdagen om formiddagen i den gruppe, jeres barn er sammen med. 

Rulleskøjter 

Snart er det forår og rulleskøjtevejr. Vi vil derfor gøre opmærksom på, at børnene ikke må 

have rulleskøjter med i børnehaven, da vi vurderer, at de i så fald skal have cykelhjelm og 

andet sikkerhedsudstyr på. I Silkeborg kommunes institutioner må børn ikke bære cykelhjelm 

på legepladserne. (I kan læse mere i Søhøjlandets udepolitik, som findes på hjemmesiden. 

Venlig hilsen Lotte 


