
 

Nyhedsbrev september 2019 

 
Rotationsvikar  

I dette efterår er jeg i gang med at afslutte min diplomuddannelse i ledelse. I vil 

derfor opleve at jeg ikke er i huset så meget. Vi har ansat en rotationsvikar, som 

dækker de fleste timer. I kan læse om hende på opslagstavlerne. 

 

Æblemostdag d.30.9 

Traditionen tro kommer Tommy med sin store æblepresse og laver æblemost sammen 

med os. Vi glæder os til at smage årets æblehøst       HUSK at medbringe 

plastikflasker 

 

Temauge i uge 44  

I år har vi valgt at MAD er vores tema. Hver stue arbejder hver især med emnet, på 

hver deres måde. Nærmere info kommer på opslagstavlerne. 

 

”Hvorfor sidder personalet bare og snakker på legepladsen?” 

Når personalet er på legepladsen, er der flere grunde til at de sidder/står hvor de 

gør. Personalet skal fordele sig rundt på legepladsen, så de kan være tilgængelige for 

børnene. Når I ser personaler snakke sammen, er det fordi de har brug for sparring 

fra en anden pædagog, om børn, aktiviteter mm. Når I ser en pædagog sidde et sted, 

er det for at være tilgængelig, de skal være synlige blandt børnene, så de kan få 

hjælp hvis de har problemer eller bare har brug for at være i nærheden af en voksen. 

Når de voksne sætter sig ned, opleves det fra børnenes perspektiv, at de voksne er 

til stede og hvis behovet er der, til stede for at hjælpe og give en hånd med i lege. 

Der er retningslinjer for hvornår der ikke er tid til at snakke med kollegaer, f.eks. 

når der afholdes pause, hvor der tre voksne på legepladsen, som fordeler sig og 

rundere for at holde øje.  

 

Efterårsferie 

I uge 42 er der efterårsferie – og flere blandt personalet ønsker ferie. Hvis I ved, at 

jeres barn holder fri hele ugen eller et par dage – vil I så venligst skrive jer på sedlen 

på stuen, da det kan få betydning for vikarindtaget. Sedlen hænger på stuernes 

opslagstavle. 

 

Når vi åbner i vuggestuen 

Til de forældre der afleverer deres børn i vuggestuen, tilbyder vi at åbne døren til 

børnehaven, så man kan gå op med barnets ting, inden man går på arbejde. 

Alternativet er at man har barnets ting i en taske, det selv kan have på ryggen. Vi er 



 
begyndt at tage indkrydsningssedlerne med ned i vuggestuen, så I må meget gerne 

krydse jeres børn ind når I aflevere. 
 

 

Modulskemaer  

Husk at aflevere modulskema for november senest den 30.10.19. 

Modulskemaerne ligger nu på hjemmesiden. 

 
Med venlig hilsen  

Karen Uhrskov 
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