
Nyhedsbrev juni 2019 

 

Nyt gulv 

I mere end 3 år har vi klaget over gulvbelægning i den gamle afdeling, og det har set træls ud. 

Endelig er vi blevet bevilget ny belægning. 

Det er vi rigtig glade for, og håber så, at den nye belægning bliver bedre. 

Vi får lavet gulvet i uge 28-29, så det ikke forstyrrer storbørnsgruppen. Dog bliver vi nød til at 

begynde at pakke legetøj ned i uge 27. 

 

Grupper fra uge 32 

Storbørnsgruppen: 

Her starter 23 børn på Uglen. 

De voksne i gruppen er Marie, Mette, Anne Grethe og Jens. 

Inden sommerferien vil de kommende børn til Uglen få et velkomstbrev. 

Kontaktpædagogerne for Minibørnene holder overleveringssamtale med Marie og Mette i uge 

24 og 25. 

Minierne: 

De voksne hos Minierne er Karin, Rita, ny pædagog, Doris og Birgitte. 

Rita og ny pædagog vil være kontaktpædagoger for jeres børn ved Svanen, og Doris og 

Birgitte vil være kontaktpædagoger for børnene ved Stæren. 

Stæren: Her starter 20 børn til august, og de voksne vil være Doris, Birgitte, Karin  

Svanen: Her starter 21 børn til august og de voksne vil være Rita, Karin, ny pædagog. 

Hos Minierne vil vi fortsætte det gode teamsamarbejde med at arbejde på tværs mellem 

grupperne, og have børnene inddelt i mindre grupper.  

Vuggestuen: 

I skrivende stund har vi ikke det reelle overblik over børnetal i vuggestuen. Jeg vil orientere 

jer løbende ifht. vuggestuen. 

De voksne i vuggestuen er Gitte, Susanne, Lisbeth og Thea. 

 

 



Låger på legepladsen 

Vi har oplevet nogle gange, at børn er kravlet over lågen, når vi er på legepladsen. Vi vil bede 

jer om, at hjælpe os med, at jeres børn ikke må kravle op på lågen, når de kommer eller går 

hjem fra børnehave.  

 

Sommer og sol 

Vi glæder os alle over sommermånederne med dejligt solskin og lyse dage. 

På solskinsdage, skal I smøre børnene med solcreme hjemmefra, og vi smører alle børn med 

solcreme til middag. 

Det er en rigtig god ide, at give jeres barn en tynd sommerhat med (husk navn i), tyndt tøj 

der dækker skulder for solen og sandaler. 

 

Bålplads 

Vores bålplads trænger til at blive skiftet ud. Til det har vi fået bevilget materialer til 

eftersommeren. Når vi kender leveringsdato, vil vi spørge jer forældre, om nogle af jer, kan 

give en hånd med og hjælpe os et par timer med at etablere ny bålplads. 

 

Den styrkede læreplan 

Som vi skrev i sidste nyhedsbrev er vi i gang med den styrkede læreplan, og vi har det første 

halve år været optaget af at skabe små overskuelige legemiljøer, der inspirerer til forskelligt 

leg, og hvor børn ikke forstyrres i deres leg. Derfor kan vores indretning se lidt sjov ud, med 

en reol, sofa og lignende trukket ud i rummet, men dette for at gøre legemiljøet overskueligt 

og for at skærme børnenes leg. 

Arbejdet med dette vil også fremover fortsætte, da dette og de små legegrupper er centralt for 

hele børnehusets måde at arbejde på. 

Pt har vi også pædagogisk fokus på børnenes oplevelse af  -og læring i hverdagsrutinerne ved 

spisning og i garderoben. 

 

Nyt fra Storbørnsgruppen: 

Vi har i de sidste måneder haft fokus på at lave overgangsbeskrivelser af alle børn i 

storbørnsgruppen, hvor vi i juni overleverer beskrivelserne til de aktuelle lærere på 

henholdsvis Klippen og Voel skole. Vi har i den forbindelse holdt samtaler med forældrene til 

børnene i storbørnsgruppen. Vi synes, at vi har haft nogle gode snakke, og er i fællesskab 

kommet godt omkring hvert enkelt barn. 



Vi samarbejder med Voel skole, og vil i den kommende tid lave forskellige aktiviteter sammen 

med 0. klasse og lærerne. Onsdag den 29/5 får vi besøg af Lene og Søren, der vil komme over 

i børnehaven og hilse på de kommende skolebørn til Voel skole. 

Onsdag den 19/6 laver vi en byttedag med 0. klasse, hvor børnene fra storebørnsgruppen, der 

skal gå på Voel skole, skal prøve at komme i skole en formiddag hos Lene og Søren. Den 

nuværende 0. klasse kommer derfor på besøg i børnehaven. 

Tirsdag den 11. juni vil lærerne fra Klippens 0. klasse også komme på besøg i 

storbørnsgruppen for at snakke og være sammen med de børn, der skal gå på Klippen. 

Torsdag den 13/6 er storbørnsgruppen sammen med flere skoler fra Silkeborg kommune 

inviteret ind i Lunden i Silkeborg, hvor der afholdes ”Blå blink”. Det er en spændende dag, 

hvor børnene bliver præsenteret for, hvad sikkerhed er. Formålet er at vise arbejdet på et 

skadested med politi, brandvæsen og Falck. Inden dagen med ”Blå blink” vil vi hos Uglerne 

lave et lille forløb med førstehjælp.  

Onsdag den 26/6 holder vi afslutning for hele storebørnsgruppen. Her vil vi lege nogle lege, 

hygge os og få overraskelser. Om eftermiddagen fra kl. 14-15.15 er der forældrekaffe for alle 

forældre i storbørnsgruppen. 

 

Nyt fra Minierne: 

Vi har haft et motorik forløb med årgang 14 børnene over 12 uger, først drengene og derefter 

pigerne. 

Børnene har været delt op på tværs af stuer, så de har haft mulighed for at lære de andre 

børn i samme årgang at kende og måske få nye legerelationer. 

Vi har hver gang startet med at sidde i rundkreds, og snakket om hvad programmet var for 

denne dag til motorik. 

Nogle af aktiviteterne var planlagte, og nogle aktiviteter opstod undervejs. Børnene var super 

gode til at finde på, hvad vi kunne lave. 

Børnene har bl.a lavet balancebane, hvor de har hjulpet hinanden med de svære forhindringer. 

Vi har lavet samarbejdsøvelse med rimkort, leget med hårde og bløde bolde. Vi har lavet 

avisbolde og øvet os i at kaste og gribe og ramme forskellige mål. 

Vi har lavet samarbejdsøvelse på rullebræt, hvor vi skulle trække og skubbe hinanden, og vi 

har lagt på maven på rullebrættet og rullet rundt efter rimkort. 

Vi har også leget nogle af de gamle lege som Banke banke bøf, Alle mine kyllinger kom hjem, 

prik på ryggen, Stopdans m.m 

Hver motoriktime har vi sluttet af med at snakke om, hvad der var svært, sjovt, hvad vi skulle 

øve os på, og hvad børnene gerne ville prøve næste gang. 



Årgang 16 børn har i marts og april haft turdag hver torsdag. Vi har været på sportspladsens 

legeplads, ude at se kænguruer, på skolens natur legeplads, og på den lille legeplads ved 

Dagmarsvej. 

I maj måned har vi sået squash og solsikker. Børnene har fået solsikker med hjem, og resten 

har vi plantet ud på legepladsen. 

Det bliver spændende at se planterne vokse – mon vi kan høste squash til eftersommeren? 

Alle børn fra årgang 14 har været igennem et forløb med ”Fri For Mobberi ”. 

Vi har snakket om venskaber, følelser, hvad er en god ven? Hvordan hjælper vi hinanden? 

Snakket om forskellige følelser på plancher, hørt sange om venskaber, lavet forskellige lege og 

givet hinanden massage. 

 

Nyt fra vuggestuen: 

Så fik vi en vuggestue i Voel, og vi har nu efterhånden været i gang i godt 3 måneder. 

Børnene er ved at være faldet godt til, og er blevet trygge ved, og kendte med, os voksne 

samt den daglige rytme i vuggestuen. Det har været mange børn at modtage på samme tid, 

samt der har været en del sygdom i opstarten, som typisk opstår med så mange nye 

mennesker samlet i nye omgivelser, men vi oplever, at der nu er en rigtig god ro på stuen, og 

børnene viser glæde ved at komme i vuggestuen.  

Vi har været mange voksne og børn under indkøringen, og vi vil sige jer forældre tak for at 

være tålmodige, og for den respekt I har udvist, når I godt kunne fornemme, at nu var der 

nok at se til, og har hjulpet, der hvor I kunne. 

Nu skal vi i gang med at se på, hvad vi vægter fremover i vores hverdag.  I den forbindelse vil 

den nye styrkede læreplan også præge vores pædagogik og hverdag. Dette indebærer bl.a. at 

det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbud, skal være til stede hele dagen. D.v.s.  dagligdags 

rutiner som bleskift, frokost, oprydning, når børnene tager tøjet af og på i garderoben, skal 

give børnene mulighed for at trives, udvikle sig, dannes og lære. Det er ikke kun 1 times 

planlagt pædagogisk aktivitet om formiddagen, der er tale om, men dagen som helhed, der 

vægtes i forbindelse med barnets trivsel, læring og udvikling. 

At etablere et pædagogisk læringsmiljø i de daglige rutiner, vil f.eks være at tale med barnet, 

mens det får skiftet ble, så det får stimuleret sin følelsesmæssige tilknytning og sproglige 

udvikling. At barnet støttes i selvhjulpenhed i garderoben, at barnet lærer at tage hensyn til 

andre under frokosten. 

For at skabe tid til ro og nærvær vil vi også dele børnene op i mindre grupper, når det er 

muligt. Når vi går i garderoben, når vi vasker hænder, når vi går ud for at lege, ved aktiviteter 

og leg inde eller tager på tur.  

Vi forsøger at være så meget ude som muligt, men der kan være dage, hvor andre hensyn 

spiller ind - er børnene optaget af en leg, er børnene trætte og har brug for ro indendørs. Kom 

endelig og spørg os hvis der er noget, I undrer jer over. 



SAMLING: 

Vi er allerede godt i gang med den fælles samling med børnene, den har typisk foregået 

mellem kl. 8.30 og 8.45. Børnene har vist stor interesse i at synge, rasle med rasleæg, høre os 

tælle og snakke om, hvem der er til stede, dagens vejr, samt vælge ting i vores sangkuffert. 

Nogle af børnene er begyndt at bruge mange af de fagter, der følger med sangene.  

TURE: 

Vi har i opstarten prioriteret, at børnene skulle lære de nære omgivelser godt at kende først- 

her indgår vores egen legeplads samt børnehavens. Vi har været på enkelte ture i nær-

området og har planer om en tur-dag om tirsdagen fremover. Det vil oftest være de større 

børn, der kommer afsted, lidt ud fra tanken at det nok skal blive de yngstes tur senere, og det 

for dem er en stor oplevelse bare at komme på legepladsen. 

DOKUMENTATION: 

Vi skriver på den blå tavle hvad vi har lavet, og lægger billeder op på Day-care. Ikke hver dag, 

men flere gange om ugen. 

SKIFTETØJ: 

Børnenes skiftetøj må I gerne lægge ind i deres kasser på badeværelset, så har vi det der, 

hvor vi skal bruge det. Det vil være en stor hjælp. Hvis der er noget beskidt tøj, I skal have 

med hjem, lægger vi det i en pose på barnets rum i garderoben. 

Tak for den gode start I og jeres skønne børn har været med til at give os alle her i 

vuggestuen. Vi glæder os til samarbejdet fremover også. 

Husk vi har sommerfest fredag den 23. august fra 17-19.30 

Og vi har forældremøde 11. september kl 18.30-20.30 

 

Rigtig god sommer til jer alle  
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