
Kære forældre. 

Så er vi i gang med 2019, og I ønskes et godt nytår. 

I børnehuset har vi her på starten af året oplevet et større antal nye børn end først antaget, 

som starter i børnehaven. Det er nye familier, som flytter til Voel. Det er dejligt, at der nu 

kommer flere børnefamilier til byen. Et stort velkommen til jer. 

For to dage siden blev det i Børne – og Familie afdelingen besluttet, at vi i Voel Børnehus skal 

starte vuggestue fra 1. mart 2019. Vi er glade for, at I forældre nu i Voel både kan ønske 

dagpleje og vuggestue for jeres 0-3 årige børn. 

Planen er, at vuggestuen i foråret starter med 8 pladser, og at der i vuggestuen også kan være 

gæstebørn fra dagplejen. 

Personale 

På grund af vores stigende børnetal, har vi tilført flere medarbejder timer. 

Jens er ansat som pædagogmedhjælper. Jens afsluttede sin EGU-uddannelse hos os i nov.18, 

efter han havde været hos os i godt 2 år. Han var savnet af både børn og voksne, så vi er 

rigtig glade for, at vi kunne ansætte ham. 

Ud over Jens har flere af de faste medarbejdere fået flere timer. Som noget nyt, starter Anette 

også med medhjælper timer i børnegruppen, hvor Anette bl.a skal lave aktiviteter sammen 

med børnene, hvor børnene på skift vil blive inddraget i at tilberede formiddagsmad. 

Thea vil hver onsdag være pædagogmedhjælper i Storbørnsgruppen. 

Den styrkede læreplan 

Med ændring af Dagtilbudsloven, blev det som en del af dagtilbudsaftalen besluttet, at som led 

i at styrke kvaliteten i dagtilbud, er der udarbejdet en ny ramme for arbejdet med den 

pædagogiske læreplan. 

I Silkeborg kommune, igangsættes uddannelse ”Den Styrkede Pædagogiske læreplan” for alle 

medarbejdere i daginstitutionerne i foråret 2019. 

I Den nye styrkede Pædagogiske læreplan er der bl.a lagt vægt på centrale elementer som leg, 

børnefællesskaber og et bredt læringsbegreb. 

Loven siger blandt andet: 

At legen har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af dagtilbuddet. Legen er 

også grundlæggende for børns sociale og personlige læring og udvikling, og legen fremmer 

bl.a fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer, selvværd og identitet. Nogle 

gange skal legen støttes, guides og rammesættes, for at alle børn kan være med, og for at 

legen udvikler sig positivt for alle børn. 

Det pædagogiske læringsmiljø skal være til stede hele dagen.  

Det betyder, at det pædagogiske læringsmiljø i forbindelse med både børnenes leg, planlagte 

voksen aktiviteter, spontane aktiviteter og daglige rutiner som f.eks at måltider, oprydning, 



når børnene tager tøj af/på i garderoben mm, skal give børnene mulighed for at trives, lære, 

udvikle sig og dannes. 

Gennem det sidste halve års tid har vi prioriteret de små legegrupper, og vi oplever, at det 

styrker børnenes venskaber og fællesskaber, udvikler deres leg, og giver en større fordybelse 

både for børn og voksne.  

Vi har valgt at have fokus på, at inddrage børnene i hverdagens gøremål, som understøtter 

læring. 

Den styrkede læreplan skal være implementeret i juli 2020. Nu starter vi på uddannelse i den 

styrkede læreplan, og I vil høre meget mere om den, når vi er i gang. 

Aktivitetsplan for børn og deres familie i Voel Børnehus 2019 

Aktivitets oversigt 2019  

- Torsdag 28.2 kl 9.45 fastelavn i børnehaven (Børnehaven) 

- Søndag 31.3 formiddag.  Mini motorik med fædre i gymnastiksalen, Voel skole 

(Forældreforeningen) 

- Torsdag 2.5 forældrekaffe fra kl 15 med mulighed for fælles pitza bestilling til 

aftensmad. (Forældreforening) 

- Fredag 14.6 kl 17 Pyjamas party og filmaften for storbørnsgruppen og mødre. 

(Forældreforening) 

- Fredag 23.8 Sommerfest kl 17-19.30 (Børnehave og forældreforening) 

- Lørdag 21.9 Fotografering – portrætfoto- (Forældreforening) 

- Mandag 23.9 Gruppefotografering i børnehaven kl 9. 

- Torsdag 29.10 Forældrekaffe og bamsehospital 14.30-16.15 (Forældreforening) 

- Torsdag 5.12 Julehygge fra kl 14-16.15. (Børnehave og forældreforening)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugler til skolernes nytårskoncert 

Med venlig hilsen  

Lotte 


