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Nu begynder efteråret langsomt, at snige sig ind på os, men som I kan se på billederne – så på trods af vejret, 
havde vi en rigtig skøn brand øvelse. Efterår betyder, at vi også nærmer os vores forældremøde. Så snarest får 
I en indbydelse til d. 2. nov. – så få allerede nu, datoen i kalenderen. Vi skal have et spændende foredrag fra 
Børne- familiecentret om ”De utrolige år”,  vi har valg til den kommende bestyrelse, sidst men ikke mindst - vil 
man mødes i børnenes grupper og snakke om hverdagens gang. Der vil snarest blive hængt sedler op, så man 
kan melde sig til, at bage en kage. ☺ 
 
Politisk er det bestemt, at man i 2018 vil oppriotere Dagtilbuds området.  Hurra, hurra.               Vi havde 
jo søgt 12 mill, så vi ville komme på index 100, som er gennemsnittet for normeringer i landets dagtilbud. Men 
det var muligt i 2018, at få afsat 4,4 mill. og det er vi super glade for. Det vil komme til rigtig god gavn for 
børnene. 
Da vores centerchef for skole og dagtilbud Jørn Thomsen, jo rejste pr. 1.aug. Har vi nu fået en ny leder, 
Jeanette Enevoldsen. Jeanette har været på rundtur i alle institutionerne og vi ser frem til, at samarbejde med 
hende. 
 
På personalesiden har vi i øjeblikket fortsat nedgang i børnetallet og har derfor været nødsaget til at skulle fyre 
en blandt vores dagpl. pr. 1. marts 2018. Det er altid trist, at skulle fyre, når man kun har dygtige medarbejder 
– men vi har simpelthen ikke børnene til at dække de 5 dagplejer vi har ansat. 
Ligeledes har vi været nødsaget til, at flytte rundt her i huset. Hvilket jo har gjort, at Sanne nu er i børnehaven. 
Og som det ser ud lige nu, skal vi flytte endnu en fra vuggestuen på sigt. De nye midler til dagtilbudet 2018 
medfører, at vi ikke skal fyre – men bruge de voksne der hvor børnene er. Så det er vi alle indforstået med, at 
indrette os efter. 
Joan er jo på barsel – Joan har nu fået en lille datter Frederikke.  
Vi har haft en del sygdom på det sidst, dette både i dag.pl., køkkenet og dagtilbuddet. Vi er så heldige, at vi har 
haft Simone og Lea til, at dække de fleste af vagterne. Køkkenet har været fordelt lidt på vores forskellige 
hænder, men vi har nu valgt, at bruge Christina frem til Annika er klar igen. 
Vi har Vivi ansat frem til 1. marts og hun vil være i årgang 14 i hele perioden, sammen med Sanne. 
 
Så har vi jo, som I også kan se på billederne, haft brandøvelse igen. Og øvelse gør mester – der var rigtigt store 
fremskridt også denne gang. Alle voksne og børn var ude på rekord tid – så det var dejligt,  
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at se. Få minutter efter kom brandbilen, så kørende med udrykning og børnene kunne hilse på 
brandmændene, undersøge alle deres fine sager , få popcorn –  og ikke mindst vælte sige i det lækre skum. En 
stor fornøjelse for alle. 
 
Tak for den kæmpe store hjælp til legepladsaften. Det var endnu en gang, super skønt – at få ordnet alle 
tingene. Det blev til en rigtig hyggelig og produktiv eftermiddag/aften.  
 
Der har været forespørgsel fra enkelte forældre ang. mulighed for igen, at få taget billeder af børnene på 
skolen. Vi har fået det arrangeret således, at d. 24. oktober kl. 13.30  - kan der tages individuelle billeder af 
børnene fra hele Dagtilbuddet, I skal selv møde op i Sognegården. 
Vi vil forsætte med, at tage de daglige situations billeder af børnene, som man også altid har mulighed for at få 
via daycare og facebook. Ligesom vi til foråret igen vil tage gruppebilleder på legepladsen. 
 
Dagtilbuddet og SFO er nu igen skilt af rent ledelsesmæssigt. Dagtilbuddet er under mig og SFO er under Karen 
Kattenhøj på skolen. Karen Magrethe er pædagogisk leder, for hele området – så vi vil derfor stadig have vores 
gang ind i SFO´en. Dette betyder også, at vi fortsat vil samarbejde om langt de fleste områder, som vi har gjort 
hidtil, det være sig også f.eks. om små ferier osv. Her vil vi fortsat kun åbne i et hus, hvis det er muligt for 
børnetallet. 
 
Sidste år valgte vi, at førskole aftenen i november, skulle nedlægges. Da det rigtig meget var en gentagelse af 
vores 2 næst kommende møder, der ligger jo i slut/start jan/feb. og for skolen vedkommende i maj/juni. Så 
alle vores kommende skolebørns forældre vil blive indbudt til møde, kort efter jul. 
 

 
 

Så har vi været på tur til Jesperhus og havde den skønneste dag. Der var så mange vidunderlige ting, at fordybe 

sig i. Det være sig lige fra sommerfuglene, fra vores projekt, skildpadderne, toget, legepladserne oma. Det var 

den dejligste dag for alle. 

 

I køkkenet har vi indført, at børnene får tilbudt en klapsammen rugbrød med smørost, sammen med deres 

formiddags frugt, da vi faktisk oplever, at flere og flere er blevet mere sultne på dette tidspunkt. 

 

Så har vi jo afsluttet læreforløbet med vores første år på kulturspirerne – det har været en kæmpe gave for 

årgang 11-12 og deres voksne. De har prøvet og gjort så mange nye kulturelle ting – det har virkeligt været 

godt. Så vi har valgt, at book endnu et år og de nye kulturspire bliver derfor årgang 13. Sanne og Dorte er i 

øjeblikket i gang med kurset – og børnene er så småt allerede begyndt, at smage på nogle af de kreative sysler. 

De eksterne underviser vil så løbende det næste år, 1g. i md. komme og besøge børnene og de voksne – 

sammen skal de så eksperimenter med deres gengre indenfor kultur. Dorte og Sanne vil så arbejde videre med 

børnene de andre uger, med det nye input de har fået. Spændende – vi glæder os meget over, at kunne være 

med endnu engang. De forskellige kultur områder de skal igennem er: Børneballetten, Den jyske sangskole, 

Herning billedskole, musikskolen, operaen og Tryllestaven. 

 



     
 

Nyt fra afdelingerne: 

Dagplejen: 

I dagplejen er vi kommet godt i gang efter sommerferien. Som optakt til vores fælles udflugt til Jesperhus 

lavede vi forskellige sommerfugle. Udflugten til Jesperhus sammen med vuggestuen og børnehaven var en 

fantastisk tur, vi nød det i fulde drag både børn og voksne. Ellers har hver dagpleje arbejdet med høst på 

forskellig vis. Der er blevet plukket hyben og lavet hybenkranse, nogle af børnene har været ud at gå på en 

stubmark, hvor de fik afprøvet, hvor meget sådanne stubbe kan stikke på bare ben, andre har været i Struer, 

hvor de så på traktorer, rigtig stor traktorer. I forbindelse med vores sidste torsdag legestue i Mariehønen 

havde vi fælles sang sammen med vuggestuen 

Vores første heldagslegestue har vi på mandag den 25. september, så skal vi over i den lille skov ved 
Fritidscentret, hvor vi skal plukke bær og samle blade. Alt det vi finder, gemmer vi, så det kan bruges som 
bordpynt, når holder bedsteforældredag mandag den 30. oktober. 
 

Vuggestuen: 

Starten af august har vi brugt på, at komme godt igang i vuggestuen efter en lang sommerferie. Dejligt at se 

børnene trives. Som en del af husets sommerfugleprojekt har vi i vuggestuen fulgt larvernes udvikling til 

sommerfugle. Først kunne vi se larverne kravle rundt i en lille lukket kop med næring, hvor de kunne æde sig 

store og tykke, inden de blev til pupper. I sommerfuglenettet kunne vi se sommerfuglene komme ud af 

pupperne. Det har givet mange snakke om sommerfuglene, der nipper til nektaren, og sommerfugle der fløj 

rundt i nettet. 

Sideløbende har vi arbejdet i små grupper, hvor nogle få børn ad gangen har været inde at male sommerfugle, 
mens andre var på legepladsen. 
Afslutningsvis havde vi en fantastisk dag i Jesperhus blomsterpark, hvor vi så mange forskellige dyr og 
sommerfugle. Vuggestuebørnene havde alle en god dag med masser af oplevelser. 
 

Børnehaven: 

Årgang 11-12: 

I vores årgang vil vi i den kommende tid glæde os over, at få implementeret det lærte fra kulturspirerne.   

Derud over vil vi øve os i og styrke de social kompetancer, bla omkring det at vente på tur og hvordan taler vi 

til hinanden. Det vil være rigtig dejligt, hvis I også vil bakke dette op og arbejde med det hjemme. 

 

Årgang 13 

Vi arbejder hver dag med, at lære hinanden bedre at kende, da Vivi og jeg jo er ”nye” på holdet. Gennem vores 

spisegrupper og dagens ven, får vi nogle gode snakke omkring bordet. 

Vi vil lave samlinger for hele gruppen et par gange om ugen den næste tid, hvor vi vil arbejde med struktureret 

leg, kreativitet mm. med skiftende temaér. 

Vi vil snakke om: Hvor bor jeg? – hvornår er det min fødselsdag? – Hvem er jeg? – Hvor arbejder mor og far? 

osv. 



Dorte og jeg har nu været på vores første kursus i kulturspirerne og skal afsted 2 gange mere her i september. 

Dette vil I høre meget mere om senere og der bliver masser at glæde sig til, for både børn og os voksne ☺ 

Årgang 14. 
Efter 6 mdr. i førskolegruppen, er jeg Lillian tilbage i børnehaven. Hvor jeg er i fuld gang med, at komme ind i 
hverdagen omkring årgang 14 børnene, hvilket er en fornøjelse. Christina og jeg er fokuseret på, at få en 
overskuelig dagligdag i gang med børnene med daglige rutiner såsom: Dagens ven, bordskik, sange og 
samlinger. Vi har selvfølgelig fokus på sommerfugle – vi har talt, tegnet, malet mv. og vi vil herefter se på 
andre af vores små kravl ex. edderkopper. Da jeg ikke har modtaget børnene i børnhaven, vil jeg gerne 
opfordre jer til, at kontakte mig, hvis I har spørgsmål eller jeg ikke lige får hilst på jer. ☺  
Vi vil gerne, at I alle får lavet en billed collage af jeres barn med familie, hus, bedsteforældre, dyr osv. i A3 str. –  
I kan få pappet udleveret her ved os. Disse collager er rigtig gode at have til en snak om, hvem børnenes 
familier mv. 
 
 

      
 
 
Næste forældrekaffe bliver fredag uge 40, da fredag uge 41 er en Ole Henrik Hansen kursusdag her i huset  –  

kom frisk, hvis I vil bage en kage ☺. 

Lukkeugerne i sommerferien for hele dagtilbuddet er ugerne 28,29 og 30. 
 

Med venlig hilsen 
Irma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


