
Nyhedsbrev september 2017 

 

Sommeren er ovre og det er blevet efterår. I vuggestuen er der pr. 1. september 10 børn. Derfor har 

vi fået Lisa – der også er medhjælper i SFO - til at komme hver dag, så der nu er Lisa, Karen og 

Elsebeth. Ulla er der også et par eftermiddage om ugen. Dvs. at der kan være 3 personaler i 

spidsbelastnings tiden, hvor frokosten skal spises, der skal skiftes bleer og de fleste skal puttes ud at 

sove. Nogle andre er kommet op fra formiddagssøvnen. Så er der også mulighed for at hygge i den 

tid. 

Vuggestuens telefon er blevet pist væk. Hvis I skal i kontakt med dem brug i stedet for børnehavens 

telefoner: Brombær: 2967 2598 eller Solbær: 2967 2577. Vi håber snart at få en telefon i 

vuggestuen igen. 

 

På Solbær stuen er det Irene ( ½ års studerende ), Lasse og Gitte der huserer, og på Brombær er det 

Ulla, Lone og Anne. De er alle startet op på høst temaet. De vil i den kommende tid have fokus på 

”fra jord til bord”. Der er et opslag ang. dette på fælles tavlen ved indgangen til børnehaven. Vi 

modtager gerne diverse afgrøder, I har der hjemme, hvis I har noget I kan undvære. Vi vil gerne 

rundt om så meget som muligt. 

 

Ved stuerne har vi en tavle, hvor I kan se, hvad vi for tiden arbejder med ud fra det didaktiske 

proces hjul. Vi går ud fra de forskellige læreplaner. På tavlen kan I også se, hvilken gruppe jeres 

barn er i, og hvilke dage vi arbejder i små grupper. Brombærs tavle mangler lige et par skruer, så 

bliver den hængt op ☺ 

 

D. 28. september afholder børnehaven høstfest, hvor vi skal smage forskellige retter, sidde ved fint 

dækkede borde og børnene må også gerne være lidt fint påklædt. Vuggestuen er med, så meget det 

nu er muligt. Det bliver en hyggelig dag. Der kommer et opslag på opslagstavlen senere med 

nærmere information. 

 

I dagplejen er der også gang i ”fra jord til bord”. Der bliver også cyklet meget på de nye cykler. 

Nogle har sågar været en tur i Struer. På sådan en cykeltur er det ikke bare målet, der bliver nået. 

Selve turen bliver brugt til megen snak, der bliver set på alt, der bliver kørt forbi, og en lille sang 

kan der også nemt være plads til.  

Alle dagplejere er også i gang med det didaktiske proces hjul ud fra de forskellige læreplanstemaer. 

Formålet er at der arbejdes med lige det der er behov for lige nu hos 

hver enkelt.  

 

Tirsdag d. 29. august havde vi brandøvelse. Hverken børn eller 

personale vidste noget om det - så det kunne være så naturtro som 

muligt. Da alarmen lød kom der gang i huset. Alle store som små 

løb ud af huset og over på den gamle vuggestues legeplads, som 

aftalen er. Huset var tømt på kort tid, og stuerne havde deres telefon 

med, så der kunne blive tjekket, om alle børn der var tjekket ind i 

DayCare var reddet ud. Og hvor var vi heldige – ingen indebrændte, 

hverken børn eller voksne.  

Som en lille ekstra bonus var brandbilen i år bestilt til at komme og 

sprøjte skum ud på græsset, og vi kunne få lov at komme ind og se 



brandbilen. Det var en stor succes, som I nok også har hørt om og set på Facebook. Det gav en 

masse vådt tøj, men pyt. Så nu er vi klar til det, vi håber der aldrig sker. 

 

Dejligt at kunne blande alvor og sjov sammen.  

 

 

Så er det tid for en lille opsang ☺:  

Som I kan se, bruger vi også DayCare i tilfælde af brand. DERFOR ER DET VIGTIG, AT I HVER 

DAG TRYKKER JERES BARN BÅDE IND OG UD AF DAYCARE. Der er mange af jer, der er 

rigtig gode til det, men der er også nogle af jer der skal have et lille venligt skub ;-) I hverdagen 

uden brand bruger vi også Daycare. Der bruges f.eks. meget personale tid på at spørge kollegaer, 

om de har sagt farvel til et barn, der stadig står i DayCare. Den tid vil vi meget hellere bruge på de 

børn der stadig er i huset.  

 

Det er også i DayCare, I lige nu skal taste ind om jeres barn kommer eller holder fri fra mandag til 

onsdag i uge 42. Vi ved erfaringsmæssigt, at der er en del der har fri disse dage, da det er skolernes 

efterårsferie, og da der også er nogle fra personalet der ønsker ferie, bruger vi DayCare til at 

samstemme børne- og personaletallet. Så bare nogle få tryk på enten DayCare app´en eller skærmen 

i institutionen hver dag, så vil vi blive så glade ☺ Husk også at opdatere stamkortet på jeres barn på 

home.daycare.dk. Her er mange mangler hos rigtig mange. 

 

Hvis I har brug for pasning i Struer torsdag og fredag i uge 42, skal I kontakte mig senest d. 14. 

september. Hvis I ikke har brug for pasning, skal I ikke foretage jer noget. 

 

Både dagplejere, pædagoger og medhjælpere har igen været afsted til uddannelsen med Ole Henrik 

Hansen her efter sommerferien. Det er en god og lærerig uddannelse. Der er 2 gange tilbage i 2017: 

torsdag og fredag d. 12. og 13. oktober og torsdag d. 23. og 24. november. Det er disse dage, hvor 

dagplejerne er afsted ½ dag i løbet af torsdag eller fredag, og i vuggestuen og børnehaven er der lidt 

færre personale og evt. en vikar. Vi har endnu ikke fået datoerne for 2018. 

 

 

Fredag d. 1. september havde den gamle bestyrelse inviteret 

til sensommerfest. Det var en dejlig eftermiddag. Det hele 

startede med et meget STORT kaffe/kage bord takket være 

nogle af jer forældre. Tak for det. Derefter var der gang i 

mange forskellige aktiviteter, hvor forældrene kunne gå rundt 

og prøve de forskellige ting sammen med deres barn og evt. 

deres venner. Oplevelser, samvær og glæde var i højsæde. Til 

slut var der pizza til alle. På billedet er der mange pizzaer, 

men da de var spist, blev bordet helt fyldt op igen ☺ Tak for 

flot fremmøde og et dejligt arrangement.  

 

 

 

Rigtig dejlig weekend til jer alle. 

På vegne af personalet  

Vinni 

http://home.daycare.dk/

