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Der er mange børn i daginstitutionerne i Sejs-Svejbæk. Det er selvfølgelig en positiv 

udfordring, da det er dejligt, at Sejs-Svejbæk er en bydel, hvor børnefamilier søger til og 

trives. Det er dog noget, der på sigt skal gøres noget ved, da vi gennem et stykke tid har 

gjort opmærksom på, at vi mangler plads og ikke kan blive ved med at rumme flere børn 

på vores matrikler. Det er nu politisk vedtaget, at der skal findes en holdbar løsning, men 

hvad og hvordan står stadig hen i det uvisse. Når vi ved noget konkret, vil I blive informeret 

om herom. 

 

Foråret er kommet med varmere dage og større mulighed for mere udeliv i børnehusene. 

Nogle dage vil stå på udeliv hele dagen med tur i formiddagstimerne, leg på legepladsen i 

middagsstunden og spisning af eftermiddagsmad ved bænke og borde på legepladsen. 

Forårsvejret er dog omskifteligt, hvilket betyder, at børnene skal have forskelligt slags 

udetøj med. I garderoben er der derfor brug for såvel regntøj, thermotøj og nogle dage 

også flyverdragt. I må følge med i vejrudsigten  

 

Ind- og udtjekning på daycare 

Efter vi er begyndt at kunne være mere ude, har vi oplevet, at flere forældre glemmer at 

tjekke deres børn ud, når de tager hjem. Det er meget vigtigt, at I tjekker jeres barn ind og 

ud hver dag. Har børnene legeaftaler, skal disse børn også tjekkes ud.  Vi har ansvaret for 

børnene, når de er i børnehaven og dette vanskeliggøres, når vi ikke med sikkerhed ved, 

om børnene er blevet afleveret/hentet. 

 

Fødselsdage og sukkerindtag: 

I børnehusene kan børnene enten holde deres fødselsdag om formiddagen, invitere hele 

stuen eller hele aldersgruppen med hjem i formiddagstimerne eller holde det udenfor 

børnehavetid. Holdes fødselsdagen udenfor børnehavetid opfordrer vi kraftigt til en social 

fødselsdagspolitik. Det vil sige, invitere alle piger eller drenge fra en aldersgruppe eller en 

stue.  

Holdes fødselsdagen i børnehaven må børnene gerne medbringe noget, som kan deles 

ud. Vi oplever desværre, at mængderne øges og det beder vi jer være opmærksomme på. 

Et lille stykke kage til hver, en flødebolle eller en lille is er rigeligt at traktere med. 

Decideret slik vil vi gerne frabede os. Sunde alternativer er meget velkomne. 

Er en gruppe inviteret hjem til fødselsdag i børnehavetiden, skal I som forældre også være 

vært for noget sundt, der gør det ud for børnenes frokost. 

 

Kløverhuset 

I Kløverhuset har vi i uge 13, sædvanen tro, været med i projektet om at samle affald. Et 

godt projekt, som børnene går op i med liv og sjæl. Vi tror på, at børnene her lærer noget 

essentielt om naturen og vi håber I bakker op om det, når I færdes med jeres børn  

 



I de kommende måneder vil der blive fokuseret meget på legerelationer. 

 

For gruppe 1 byder foråret på opstart af skolegruppebesøgene, hvor de besøger Sejs 

Skole og besøger Julsøhaven, Lynghøjen og Tyttebærhuset i Sejs. 

I starten af maj måned og 6 uger frem vil Julsøhaven og Lynghøjen benytte Kryb i Ly. Det 

betyder, at der vil være flere børn henholdsvis morgen og aften i børnehaven, da børnene 

bliver afleveret og hentet i Kløverhuset. 

I de 6 uger vil vores tilsvarende aldersgrupper gå i skoven sammen med børnegrupperne 

fra Julsøhaven og Lynghøjen. 

Tobias vil i perioden være fast tilknyttet grupperne i skoven og vi vil ansætte en vikar i de 6 

uger, som skal være her i huset. 

 

Sæt kryds i kalenderen den 16.juni, hvor der er sommerfest. 

 

 

Julsøhaven 

Irena, som er pædagog på Solsortestuen, har sagt sin stilling op pr. 01.05.2017. Hun har 

fået arbejde i en anden daginstitution inde i Silkeborg. Det er vi selvfølgelig kede af, men 

ønsker Irena held og lykke i hendes nye stilling. 

Vi har valgt at flytte Louise, som pt. er pædagog i Lynghøjen, hen på Solsortestuen. Hun 

vil starte 1. maj. 

 

Som tidligere fortalt, er Tove på Blåmejsestuen sygemeldt i en periode. Her er Maj-Britt 

vikar i denne sygeperiode. 

 

Vi har ansat to unge mennesker som faste vikarer indtil sommer, Karina og Signe. De vil 

indgå både på stuerne og i grupperne. 

 

Aldersgrupper i april: 

Gruppe 1: i april vil gruppe 1 fordybe sig i forskellige naturvidenskabelige eksperimenter. 

Gruppe 2: i april vil gruppe 2 tage på ture, hvor de blandt andet vil have fokus på det 

spirende forår. Hvad sker der i naturen om foråret, hvor kan vi se det, sanse foråret og 

sætte fokus på nye ord, der har med forår at gøre. 

Gruppe 3: i april vil gruppe 3 sætte fokus på trafik. De vil bruge materiale fra trafikklubben 

og afprøve trafik i praksis på deres ture ud af huset. 

 

I maj måned skal vi i Kryb i Ly. Hertil får I særskilt information. 

 

Husk arbejdsdag d. 29 april  

 

 

 



Lynghøjen 

Louise, som er pædagog på Lyngtottestuen, har sidste dag d. 30.04.17. Louise flytter hen i 

Julsøhaven og i stedet vil Inge-Marie være stuepædagog.  

Som flyver ansætter vi Karen i en midlertidig stilling. Karen er uddannet pædagog. 

Lena som er PA studerende, skal være i praktik på Alfestuen fra d. 30. maj og frem til 

februar 2018. 

 

Vi vil i ugerne 21, 22 og 23 igen tage på skift hen i Kryb i Ly. Denne gang er det 

overordnede tema naturvidenskab, hvor børnene vil lave forskellige aktiviteter og få ny 

viden om dette. 

 

I den kommende tid vil der for gruppe 1 være mange arrangementer, som de skal deltage 

i, i forbindelse med børnenes sidste tid her i børnehaven og den kommende skolestart. 

Det er f.eks. overnatning i børnehaven, Blå Blink, besøg på skolen/SFO og samarbejde 

med de øvrige kommende skolebørn fra de andre børnehuse i Sejs og Laven.  

 

I gruppe 2 står der Cirkus på programmet. De har snakket om cirkus og børnene har øvet 

sig på cirkusnumre, som de vil opføre for de øvrige børn samt forældrene og søskende til 

børn i gruppe 2. 

 

Gruppe 1 arbejder med sociale kompetencer og har i de kommende måneder ekstra fokus 

på Fri for mobberi og fælles lege. 

Vi har sendt invitation ud til bedsteforældredag d. 19. maj og vi håber at mange 

bedsteforældre vil komme og besøge os.
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