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Kære forældre.   

Lidt sent at skrive det, men I skal alligevel have et godt nytår fra os. Vi er kommet godt ind i det 

nye år, og jeg synes, at vi er kommet godt i gang både i dagplejen, vuggestuen og børnehaven. 

Jeg vil lige starte med at nævne igen at Dagtilbuddet har helt lukket grundlovsdag d. 05.06.19 og 

her er der ingen fælles pasning i Struer kommune. I ugerne 28, 29 og 30 er der lukket i alle 

afdelinger i Hjerm, og hvis I har brug for pasning, er der fællespasning i Struer. Sidste tilmelding til 

det er d. 31.03.19. 

 

Jeg nævner også lige igen, at når I skal have jeres barn skrevet op til en plads, er visitationsreglerne 

lavet om pr. 01.01.19. Det går nu efter, hvornår I har skrevet jeres barn op, og ikke efter barnets 

alder. Dvs. at det er dem der først er skrevet op, der først får en plads. Jeg håber dog ikke, at det gør 

det helt store, da vi gerne skal have plads til alle 😊 

Vi har nu inviteret de første forældre til et opstartsforældremøde inden deres barn starter i 

børnehaven. Vi er meget spændt på, hvordan det kommer til at gå, men vi er klar til at fortælle om, 

hvordan det er at gå i børnehave, og hvordan det er at være forældre i børnehaven. Vi vil bl.a. 

komme ind på dagligdagen, forventninger, pædagogik, praktiske ting mm. 

Vi skal også have et forældremøde for førskole forældrene i februar, hvor de kommer til at møde 

personale både fra børnehaven, SFO og skole. Det handler om en intro til alt det nye. 

Nu er vi i den kolde tid, og heldigvis har vi også set lidt sne, så derfor er 

det vigtigt at jeres barn har garderoben fyldt med ekstra tøj og varmt tøj. 

Vi er jo ude hver dag. Det er dejligt at være ude, men det kræver, at man 

ikke fryser. Se derfor efter om der er varme ekstra trøjer, varme vanter og 

varme ekstra strømper i garderoben. Vi opfordrer til, at I selv, sammen 

med børnene, pakker overtøjet ud i garderoben, så børnene lærer at tage 

ansvar for egne ting. Det er meget nemmere for børnene, når de selv ved, 

hvad de har med. Dette gælder både i dagplejen, vuggestuen og 

børnehaven. Små børn kan mange ting, når vi lærer dem det 😊 Børnene 

kan også nemt selv være med til at holde orden på sin egen garderobe hver 

dag. Sig f.eks.: ”Hvordan ser garderoben ud, kan vi gå hjem nu?” 

Vi opfordrer meget til, at der skrives navn i alt overtøj. Det hjælper os rigtig meget i dagligdagen, 

og det er også større mulighed for, at tøjet lander i den rigtig garderobe.  

På legepladsen ved bakkerne er der et skur i hjørnet. Når det bliver lidt bedre vejr, får vi sat vægge 

og vinduer i og lagt flis i bunden. Der er nogle borde derinde, og det vil blive brugt til en masse 

udeaktiviteter. Det glæder vi os til. 

 

Dagplejen 

Pr. 1. april er dagplejen igen fyldt helt op. Dejligt. Dvs. at gæsteplejen de næste mange måneder er i 

vuggestuen. Dagplejerne er allerede nu hver fredag skiftevis på besøg i vuggestuen, så børnene 

kommer til at kende lokalerne og personalet. 



 
   

   

Der er godt gang i den både ude hos hver enkelt dagplejer og i legestuen i Sognegården. I legestuen 

går vi d. 20. februar i kirken og synger, d. 27. forberedes fastelavn og d. 6. marts slås katten af 

tønden. Børnene må meget gerne være udklædte den dag. 

Vuggestuen 

Mandag d. 4. marts slår vi katten af tønden i alrummet. Børnene må meget gerne være udklædte den 

dag. 

Byrådet har nu besluttet at vi kan få gang i at få bygget et krybberum 😊 😊 😊 Det er vi meget 

glade for, da vi mangler det dagligt. Det kommer til at ligge mellem de to parkeringspladser, men 

der er stadigvæk plads til en nyttehave. Når det bliver bygget vil børnene ikke sove så tæt, der vil 

blive et meget bedre arbejdsmiljø for personalet, og vi vil få et rum ledig som skal laves til 

forberedelsesrum til personalet. Det bliver så dejligt.  

Vi har nu fået en opslagstavle ved begge vuggestuer. Det er vigtigt, at I læser på denne hver dag. 

Her kan der stå beskeder til jer, madplanen, frugtseddel, samt hvad børnene har lavet i løbet af 

dagen. Dette kan bl.a. skabe dialog i hjemmet om, hvad jeres barn har lavet i vuggestuen. 

Børnehaven 

Lige nu har vi 54 børn i børnehaven, og vi kan godt mærke, at vi er ved at være lidt tætte. Det går 

dog over al forventning, men selvfølgelig gør det da ikke noget, at vi ”kun” bliver 37 børn til marts, 

hvor vi siger farvel til førskole børnene. 

Førskolegruppen er godt i gang. De har flere og flere timer sammen, i hvert tilfælde hver dag fra kl. 

9:00-12:00, hvor de laver små bundne stille siddende opgaver, samarbejdsopgaver, og de er i 

SFO´ens lokaler flere gange om ugen. Det går rigtig godt, og det er en dygtig flok. De er klar til at 

skulle i skole. 

Det er Lasse og Gitte der følger førskolen over d. 01.03.19. Lasse er i SFO´en og skolen i alle hans 

timer, Gitte vil være i førskolen om formiddagen, og I vil stadig kunne 

møde hende i børnehaven i hendes resterende timer. 

Torsdag d. 29.02.19 holder vi afslutning for førskole børnene om 

formiddagen. Om eftermiddagen fra kl. 15-16:30 vil der være en kop 

kaffe på Brombær- og Solbærstuen til jer forældre. Støtteforeningen er 

så venlige at stå for det. Så kan vi få sagt pænt farvel, og måske på 

gensyn 😉 

Det er vigtigt at I får tjekket frugtplanen på tavlen ved indgangen, så I 

ved, hvornår det er jeres tur til at have frugt med. Jeg sender også en 

mail til jer med listen hver måned, hvis I har jeres mailadresse til at stå 

i Daycare. 

Mandag d. 4. marts går børnehaven i hallen sammen med skolen og slår katten af tønden. Børnene 

må MEGET gerne være udklædte den dag. 

Mange hilsner fra personalet i Hjerm Landsbyordning, Dagtilbuddet. 

Vinni Sadolin Hvid 


