
 

Nyhedsbrev april 2020 

 
Karantæne-status i børnehaven 

I denne meget mærkelige tid, er status at der ikke er noget personale fra Sct. Anna, som er i 

nødpasning. Men til gengæld arbejder de på livet løs hjemmefra. Pædagogerne mødes på forskellige 

platforme, for at forberede sig til tiden efter karantænen. De mødes stuevis og de mødes i små 

grupper og forbereder emneuge. Pædagogerne har sammen taget et online sprogkursus. Og fordi det 

her trækker ud, er de så småt begyndt at holde forældresamtaler over telefonen. Så I må endelig ikke 

tro at personalet ”bare lopper den af”, det gør de ikke, men nogle kan jo gøre mere end andre pga. 

familieforholdet. 

Jeg er næsten i daglig kontakt med dem, fordi de lige skal spørge om noget og sparre med mig. Det er 

en fornøjelse at være vidne til og jeg er meget stolt af dem.  

I påskeugen afholder personalet ferie eller afspadsering.            

 

Når vi starter op igen  

Som Mette Frederiksen meddelte på pressemøde forleden, vil regeringen begynde på en gradvis, stille 

og kontrolleret åbning af samfundet igen på den anden side af påske, hvis tallene fortsat er stabile og 

fornuftige.  

Vi ved altså ikke, hvornår, hvordan og i hvilket omfang vi åbner. Vi forestiller os, at vi skal bruge en del 

tid på at tage imod børnene og flere børn skal lære at gå i børnehave – igen på ny.  

Mange familier er måske kommet ind i en anden rytme, fordi ingenting er som det plejer at være. Vi vil 

gerne opfordre til, at I den sidste tid op mod børnehavestart kommer ind i jeres vante rytme igen, så 

det bliver så nemt som muligt for børnene at falde ind i børnehavens rytme. 

 

Pædagogisk dag  

Allerførst skal der lyde en stor tak fra os for jeres opbakning til vores pædagogiske dag. Vi havde en 

udbytterig dag, hvor vi arbejdede med de 6 læreplanstemaer. Vi har til alle temaerne udpeget 

udviklingspotentialer, som vi kommer til at arbejde med hen over det næste år. Det, vi starter med at 

kaste lys på, er læreplanstemaerne Natur, udeliv og science, med fokus på bæredygtighed i 

børnehøjde. Vi tænker at vi kan være med til at præge jeres børn, til at tænke over hvordan man 

bruger naturens ressourcer.  

Det et lettere at lære gode vaner end at aflære dårlige vaner.  

 

 

Ide katalog til aktiviteter til store og små børnehavebørn 

https://kroppenpaatoppen.dk/ 

https://dafolo.dk/faglige-sysler-er-godt-tidsfordriv.aspx?preview=true 

 

 

 

 

https://kroppenpaatoppen.dk/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdafolo.dk%2Ffaglige-sysler-er-godt-tidsfordriv.aspx%3Fpreview%3Dtrue&data=02%7C01%7Ckauh%40aarhus.dk%7Cf1f5fe93523a4a0c2dde08d7d0f9a8a4%7C7d66e3797f9441f8a2bafc9740f2faa0%7C1%7C1%7C637207643025227346&sdata=Bo5MuOi2dhr2XOL2v1Q8wuYcxIMU7ga1wrzeRQGEfkA%3D&reserved=0


 
AFLYSNING af Bedsteforældredag 

På grund af denne situation vi står i, mener vi ikke at det er forsvarligt at flytte dagen til juni, da vi 

stadig skal passe på de ældre, som er særligt udsatte. Derfor aflyser vi dagen og glæder os ekstra 

meget til næste år. 

 

Aflysning af fællesspisning 

De bliver selvfølgelig også aflyst. 

 

Drikkedunk til de tørstige børn 

Når vi kommer tilbage, vil vi anbefaler at I sætter en drikkedunk i jeres barns rum, til at drikke af 

mellem måltiderne. Det er for at undgå at børnene drikker af vandhanen, som kan være smittebærer. I 

har selv ansvaret for at fylde og rengøre.  

Husk tydeligt navn på. 

 

Planlægningsmøder  

For at kunne imødegå de krav der ligger i den nye læreplan om dokumentation, data og evaluering har 

pædagogerne stuevis fra i år, 5 årlige planlægningsmøder á 2 timer. På disse møder skal pædagogerne 

beslutte og planlægge et pædagogisk fokus. Ved hjælp af dokumentation og data skal de også evaluere 

den forgangne periode. Der har udelukkende været positiv feedback fra de nyligt afholdte møder. 

Formen giver tid til fordybelse. 

 

Modulskemaer  
Husk at aflevere modulskema for juni senest den 30.4.20. 

Modulskemaerne ligger nu på hjemmesiden. 

 

Med venlig hilsen  

Karen Uhrskov 

 

http://www.sktannagade34.dk/441868386

