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Så er sommeren over os, hvor er det dejligt. Husk at smøre solcreme 

på dit barn inden I kommer og medbring en solhat. Så klarer vi resten.  

 

Der er kommet mange nye børn 

i dagplejen og vuggestuen på 

det sidste, dejligt, så der bruges 

noget tid på indkøring for tiden. Ellers er de 

også meget ude og nyde det dejlige vejr. 

Børnehaven er ofte begyndt at spise deres 

madpakker udenfor. Det nyder de. 

 

I dag, d. 21.05.19, er der kommet gang i 

krybberums byggeriet 😊 Hegnet er pillet ned 

og træerne er fældet så der er plads. Indtil det 

står færdigt er krybberne flyttet ind i 

cykelskuret, så børnene skal lige finde ud af, at 

de skal et nyt sted hen for at sove. Krybberummet er lovet færdigt til efter 

sommerferien. 

 

Ja, påskeharen stiftede I vist alle bekendtskab med. 

Han var vældig aktiv og var rundt i hele 

Landsbyordningen til glæde for mange og lidt angst 

provokerende for få. For det meste charmede han sig 

ind, små løbende, vrikkende, vinkende, liggende og 

knusende. Og dejligt at han til slut fik en ven i 

påskekyllingen. 

 

Vi har lige haft flere stillinger opslået. Vi skal til 

sommer sige farvel til Ann Cecilie, som skal til at læse 

til pædagog. Derfor søger vi en pædagogmedhjælper 

pr. 1. august. Denne stilling er endnu ikke besat, men 

vi skal have samtaler i næste uge. 

 

Lasse har jo som jeg tidligere har skrevet ønsket at få sine timer flyttet til SFO og 

skole, og det sker nu. Godt for ham og æv for dagtilbuddet. Held og lykke til Lasse. 

Vi konverterer hans pædagogmedhjælper stilling til en pædagog stilling i stedet, og 

her har vi ansat Thomas Meldgaard Sørensen fra Holstebro. Han starter pr. 1. 

september på Brombær stuen. 
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Lena der har 0. klasse har besluttet sig for at gå på efterløn, og Gitte har søgt 

stillingen, og har fået den. Det er vi i dagtilbuddet rigtig kede af, men hvor er det godt 

til skolen. Vi ønsker også Gitte held og lykke i det nye job, og vi glæder os til at 

samarbejde med hende på en anden måde. 

 

Samtidig har vi fået mulighed for at opnormere, og det gør vi med en 37 timers 

pædagogstilling til børnehaven. Dvs. at der kommer 2 nye pædagoger på Solbærstuen 

pr. 1. august og det er Malene Ulletved Vinther fra Asp og Jesper Stougaard 

Staunstrup fra Hjerm. 

 

Når vores nye kollegaer er kommet godt i gang, går vi i 

gang med at starte en udegruppe op. Det vil foregå i det 

grønne område bag legepladsen ved bakkerne. Her har vi 

allerede fået lukket skuret nede i hjørnet, og Lone er i 

fuld gang med at tænke store tanker om livet i en 

udegruppe. Lone har jo en 1 årig uddannelse indenfor 

udeliv, uddannelsen Ildfugl. Alle andre kommer 

selvfølgelig også med gode input. Tanken er, at Lone er i 

udegruppen hver formiddag med en mindre gruppe børn. 

Børnehavebørnene vil være i gruppen på skift i en lille 

periode ad gangen. Vi er ikke helt fastlagt på de helt 

konkrete ting endnu, men vi er på vej, og vi glæder os. 

 

D. 3. juni kl. 10:00 er der åbning af kulturfestivalen med en koncert på 

Rådhuspladspladsen i Struer. Alle er velkomne. I forlængelse heraf afholder vi 

kulturuge i Hjerm Landsbyordning i uge 24. 

Her vil børnehaven arbejde med Hjerms historie, hvor de kommer ind omkring 

gartneri, apotek og bageri. Vuggestuen vil arbejde med mad fra gamle dage fra 

nutiden, og dagplejen vil male et fælles billede. 

Om formiddagen onsdag d. 12. juni er der åbent for hele dagtilbuddet i kalkgraven, 

hvor der skal laves kalkmalerier. De færdige værker bliver udstillet om aftenen 

udenfor kalkgraven og igen om fredagen i Natur Parken. 

Fredag d. 14. juni om eftermiddagen er der forskellige aktiviteter i Natur Parken, 

hvor vi udstiller forskellige ting, og vi vil opfordre jer til at kikke forbi. I kan se 

nærmere om det i næste udgave af Hjerm Posten. 

 

Husk at grundlovsdag d. 5. juni er en lukkedag og dermed ingen pasning. Husk også 

at der er sidste tilmelding til forældremøde på mandag d. 27. maj. 

 

Personalet i Hjerm Landsbyordning, Dagtilbuddet 

                         Vinni Sadolin Hvid 


