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Nyhedsbrev januar 2015. 
 

Så er vi midt i vintertiden og det er desværre ikke meget kælken og legen i sne, vi har fået lov til i 

denne vinter. Men det har jo så åbnet op for andre muligheder og det har vi benyttet os rigt af. 

 

Så er vi endt på nye navne. Vinderne blev personalet, da de kom op med ideen og navnene. 

Gruppenavnene vil fremover være: Bækken bibeholder navnet Bækken, Vest hedder fremover 

Reden. Vuggestuen bibeholder sine navne, der er Humlebierne og Sommerfuglene. 

Der vil i Bækken og Reden ikke længere være undergrupper, men rummene har fået navne: I Reden 

er det blevet til Bogfinken og Musvitten. I bækkens tre lokaler er det Bøgen, Birken og Lærken.  

 

For ikke længere, at skabe forvirring omkring på Tværsgrupperne vil de fremadrettet blive benævnt 

som årgange – f.eks. 08-09 gruppen osv. 

 

 

 
 

 

I Langhøj dagtilbud er Lene jo blevet fyret pga. langtids sygemelding, og hendes stilling ophører pr. 1. 

marts 2015. Stillingen er nu slået op og vi skal have samtaler i denne uge, så vi håber på, at få ansat 

en ny god ”køkkenmor”. Helle er nu desværre sygemeldt igen, da hun fortsat har meget ondt i sin ryg. 

Tobias dækker Helles stilling og Annika dækker Tobias i køkkenet.  



Joan er nu gået på barsel, Meilany dækker ind i dette vikariat.  

Vi har fået ny studerende Lone i vuggestuen pr. 1. december 2014, hun skal være her i 6 mdr. Lise 

(studerende i bækken) stopper pr. 1. februar 2015. Hun har været meget vellidt både blandt børn og 

voksne, og hun vil blive savnet rigtig meget. Den nye studerende pr. 1. feb. i bækken hedder Pernille. 

 

Inden længe sætter vi gang i børnemiljø-vurderinger i hele dagtilbuddet og vil herefter udarbejde en 

handleplan, på det der måtte opstå. I vil høre mere i næste nyhedsbrev fra dette. 

 

Vi får tiltider klager over, at folk  ikke kan komme igennem på vores telefon system. Dette opstår når 

der er periodiske fejl på server, idet det er en IP telefon. Husk, at når/hvis det driller, kan der fortsat 

ringes direkte på mobil-nr. til grupperne. 

 

Numrene er:  Bækken 29672756 

  Reden: 29672752 

  Vuggestuen: 29672617 

 

 
 

Enkelte forældre har oplevet, at deres barn er blevet afhentet af anden person end det der er meldt i 

daycare, uden personalet har reageret. Dette er yderst beklageligt. Og fremadrettet vil vi altid 

henvende os, hvis ikke I har givet lov til, at bedsteforældre f.eks. må hente. Husk I skal altid henvende 

sig til en pædagog ved afhentning, så vi lige får sagt farvel til hinanden hver dag. Vi opfordrer jer 

desuden til, at oprette en godkendt afhentnings-navneliste på jeres barn i grundaftalen i DayCare, da 

vi så ikke behøver at ringe, hvis afhenter er skrevet på under generelle personer. Det er stadig dejligt, 

hvis I noterer på dagen hvem der henter. 

 

Legepladsaften bliver i år fredag d. 12. juni. Vi har igen valgt foråret, da vi også nærmere os 

Mariehønens 20 års fødselsdag, som er den 1. aug. 

 

Forældrekaffe afholdes jo 2 x årligt og helst i forbindelse med projektuger. I år bliver det: d. 24 april, 

og d. 8. oktober. 

 



Kom med ideer til foredrag til forældremødet: Vi modtager gerne gode ideer til foredrag ved 

forældremødet i november 2015. 

 

 
 

Der er en del børn, der er begyndt at gå med diverse inde tørklæder. Vi vil gerne opfordre til, at disse 

ikke bruges i institutionen, idet der er mulighed for at komme til at sidde fast i dem. I denne 

sammenhæng vil vi også gerne, lige opfordre til at børnene ikke har snørre hængende i deres 

udejakker og flyverdragter. 

 

Det er herligt med den store tilslutning vi har haft til vores dyrehold siden vi startede. I har været 

fantastiske til, at deltage og melde jer på. Og vi oplever så meget glæde og hygge for børn og voksne i 

dagligdagen med og omkring dette. Sedlen hænger i forgangen ved børnehave, så skriv jer endeligt 

på. Lige nu har vi jo kun høns. Der vil komme kaniner igen til foråret, det glæder vi og børnene sig  

til.  

 

 
 

 

Med venlig hilsen 

Irma og Louise 

 

 

 

 

 


