
Nyhedsbrev 

Vi er nu godt i gang med det nye år, januar er gået med at byde nye børn og familier velkommen samt finde 

hinanden igen efter en lang juleferie, og hvor flere børn også har holdt mange ekstra fridage som følge af 

covid-19.  

Vi er allerede godt på vej med året første tema, nemlig fastelavn. Hvor der udover den traditionsrige 

fastelavnsfest er fokus på følgende to læreplanstemaer:  

• kommunikation og sprog  

• kultur og æstetik 

I hele perioden vil der være en vekslen mellem at vi følger barnets spor og voksenstyrede aktiviteter samt 

børnenes forskellige interesser for og i de forskellige aktiviteter. Det vil derfor også være forskelligt hvilke 

aktiviteter børnene deltager i alt efter alder og interesse. Fælles for hele huset er at alle børn bidrager med 

produktion af fastelavnspynt til det store fælles fastelavnsris – som er Legeparkens store birketræ. Riset er 

allerede ved at tage form med flotte katte med lange haler og masker. Derudover øves der på 

fastelavnssange som Fastelavn er mit navn, Lodi Lodi samt Kan du gætte hvem jeg er. Remsen Svup 

Karoline øves i både vuggestue og børnehave, mens børnehaven har gang i mange som sættes sammen til 

en lang remse. Indtil videre er vi oppe på 6  

• Svup Karoline 

• Hanne bande kaffekande 

• Hvem er det der banker 

• Nede i fru Hansens kælder 

• Av for katten 

• On don den 

Og der kommer flere til, øve dem gerne derhjemme sammen med jeres børn, de synes det er sjovt og gerne 

med lidt tempo. 

Fredag d. 12. februar afholdes fastelavnsfest i Legeparken med tøndeslagning og udklædte børn og voksne. 

Børnehavens fastelavnsfest foregår udenfor, derfor skal I tage højde for det i jeres planlægning af hvad 

jeres børn skal klædes ud som. Tøndeslagningen foregår under halvtaget i Legeparken og begynder kl. 

12.30 og forventes at være afsluttet cirka kl. 14.00. Der vil i år ikke være forældrekaffe. 

Vuggestuen har tøndeslagning om formiddagen, da der som oftest soves over middag       

 

Morgensamling 

Børnehaven holder morgensamlingen hver dag kl. 9.00, derfor skal alle børn være afleveret inden kl. 8.45, 

hvis der er brug for hjælp til at vinke fra vinkebænken på uglestuen. Til morgensamling har hvert barn sit 

eget tæppe som det sidder på hver dag.  

I januar og februar har vi fokus på rim og remser. Rim og remser styrker børnene evne til at høre rytme, 

hvad der rimer og ikke rimer og en generel lyst til at lege med sproget. Derudover synger vi hver dag vores 

børnehave sang, så alle bliver rigtig gode til at synge den – sangen er med til at styrke vores fællesskab og 

vores samhørighed. Ved samlingerne taler vi også om årstiderne, ugedage, dato, måned og årstal samt 

fastelavn som kulturel begivenhed og dens historie for derigennem at give børnene ny viden om fastelavn 



som tradition, både de gamle og nye. Ved at inddrage årets gang i vores morgensamlinger øges børnenes 

bevidsthed og læring omkring bogstaver og tal også som en naturlige del af vores hverdag på lige fod med 

at vi taler om hvad dagens program er og hvad der skal ske.  

Lidt billeder fra vores morgensamling 

            

 

 

Vi har heldigvis åbent 

Jeg var i slutning af december og begyndelse af januar meget bekymret for om dagtilbudsområdet ville 

blive omfatte af nedlukning som vi oplevede i foråret. Det er vi heldigvis ikke blevet og er hellere ikke 

overgået til nødpasning, og det er rigtig godt for jeres børns trivsel. Generelt er Vores Naturbørnehus 

kommet godt videre med at skabe en hverdag for børnene som næsten ligner en normal hverdag. Vi har 

stadigvæk fokus på at håndvask, afspritning af toiletter/kontaktflader rengøring af legetøj mm. Personalet 

gør det bedste de kan for at mindske smittespredning og vi kan indtil videre se at antallet af sygedage 

blandt børnene hurtigt er talt, så stor tak til jer forældre som holder jeres børn hjemme når der er optræk 

til snot/snue, det har nemlig stor betydning for at de andre børn og ikke mindst personalet indtil videre er 

kommet godt igennem efterår og vinteren. 

Flere af jer har været i tvivl om det var i orden og sikkert at sende sit barn i børnehaven, det er det. Børn 

har brug for en hverdag som er genkendelig og for at være en del af børnefælleskabet. Det sociale liv med 

jævnaldrende, som man kan spejle sig i eller større børn at se op til, er af stor betydning for alle børns 

trivsel. I stedet kan man jo holde enkelte fridage ind i mellem eller have kortere dag, hvis man som 

forældre har mulighed for det.  I de efterfølgende afsnit i dette nyhedsbrev fremgår det, hvad det er i her i 

Vores Naturbørnehus, har rigtig meget brug for jeres hjælp til at løse og bakke op om: 

 

• Rengøring 

Vores rengøring har stadigvæk som følge af Covid-19 en ekstra stor opgave med at gøre rent hver 

dag, derfor vil det være en stor hjælp, at I forældre sørger for, at der hver fredag er ryddet op på 

jeres barns rum og at det er tømt for personlige ejendele. Kassen på rummet må gerne tages med 

hjem til genopfyldning af skiftetøj så den er klar til en ny uge. Derudover skal alt fodtøj sættes ind 

på rummet hver dag, når I går hjem så det er muligt at feje/vaske gulv uden at rengøring først skal 

bruge tid på at rydde op. 

 



 billede af tre rum som er tømt optil weekenden, nu er det til at få gjort rent       

 

• Legetøj hjemmefra 

Det er desværre stadigvæk ikke tilladt at medbring legetøj hjemmefra. De børn som sover 

middagslur må gerne medbringe sut og sovedyr/nusseklud, men det skal opbevares på rummet og 

må ikke tages med ind på stuerne. 

 

• Opfordring – kun 1 pr. familie henter inde i huset. 

Når I henter og bringer jeres børn opfordrer vi til, at det kun er en fra familien, som går ind i huset. 

Er man flere afsted for at aflevere/hente er man som far/mor/bedsteforældre/søskende 

velkommen til at opholde sig i skolegården eller i legeparken. Vores garderobe arealer bliver hurtigt 

fyldt og muligheden for at holde afstand er ikke mulig. Lige netop afstand er et krav såvel som at 

alle skal bærer mundbind. Vi vil meget nødigt tilbage til, at I forældre kun må aflevere udenfor. 

Mundbind og håndvask har I taget til jer – tak for det. Og selv om at der godt kan opstå lidt 

trængsel og ventetid ved håndvasken er det dejligt at se at I overholder reglerne.  

 

• Vintertid – vintertøj 

Tjek op på jeres børns garderobe, vi er mange timer ude og det er ikke rart at fryse, derfor er det 

vigtigt at I sørger for, at jeres børne har det vintertøj som er nødvendigt for, at havde en god 

oplevelse med, at være ude i mange timer hver dag. Derfor vil I også oplever at flyverdragterne ofte 

er meget våde. Ofte oplever vi, at det ikke når, at tørre fra dag til dag. Derfor vil det være en meget 

god ide, at tage flyverdragten med hjem og hænge den på en bøjle så den er frithængende og 

derved når at blive helt tør. Det samme gælder med støvler – sæt hånden ned i støvlen og mærk 

efter - er de våde skal dem ed hjem og sættes til tørre. Vi bruger stadigvæk regntøj og termotøj det 

er derfor vigtigt, at det er tilgængeligt, da det er rart at have et reservesæt, hvis flyverdragten er 

blevet så våd at barnet ikke kan holde sig tør og varm resten af dagen. Husk navn i hue, vanter, 

støvler, flyverdragt, regntøj, termotøj. Og altid ekstra strømper/strømpebukser i kassen. 

 

• Er jeres barn gået hjem i lånetøj/strømper så husk at aflevere det tilbage renvasket       vi mister 

mange par strømper, så er i strømper uden huller modtager vi gerne, de behøver ikke at passe 

sammen. 

Lad os alle sammen hjælpe hinanden med ovenstående så kommer vi nemmere igennem de næste par 

måneder og kan forhåbentligt se en ende på mange af de restriktioner som vi pt. er underlagt. 

 

 

 



Positiv tilgang af børn 

Vi er startet året ud med at byde velkommen til nye børn og familier her i januar og vil løbende i 2021 byde 

flere velkommen til både vuggestue og børnehave. Det betyder at vi lige nu har gang i en proces omkring 

ansættelse af mere personale. Pr. 1. marts er Stine Agesen ansat som pædagogmedhjælper i en delt stilling 

mellem vuggestue og børnehave frem til sommerferien. Stine har lige nu et sabbatår inden hun til efteråret 

skal begynde på sin uddannelse. Stine har i 6 år været svømmetræner i Bjerringbro Svømmeklub, hvor det 

primært har været plask og leg hold for 3 til 6-årige som hun har haft ansvaret for. I vil allerede fra næste 

uge møde Stine som tager nogle vikartimer i forbindelse med at Randi holder en miniferie i sommerhus. 

Derudover bliver der slået en ny pædagogstilling op i vuggestuen. Tina Bjerre har valgt at opsige sin stilling 

her i Vores Naturbørnehus, det er jeg ærgerlig over, men ønsker Tina alt det bedste fremover. Tina har 

sidste arbejdsdag fredag d. 26. februar 2021. Der vil inden for få dage blive slået et stillingsopslag op, der vil 

efterfølgende blive afholdt samtaler med egnede ansøger og vi krydser fingre for et kompetent ansøgerfelt, 

så vi snarest muligt kan komme med en god og langtidsholdbar løsning for vores mini vuggestue. 

I slutningen af april vender Rasmus tilbage til børnehaven efter endt barsel. 

 

Vinterferie i uge 7 

Husk at der er lukket torsdag og fredag i vinterferien. Tilmelding til ugens første tre dag i uge 7 hænger ved 

hovedindgangen til børnehuset. Svar udbedes senest onsdag d. 3. februar 2021. 

 

Tillykke med fødselsdagen 

Stort tillykke til 

Noah som er blevet 6 år 

Benjamin som er blevet 3 år 

 

De bedste vinterhilsner fra 

Sabina, Tina B, Karin, Tinna K og Randi 


