
 
 

Fælles nyhedsbrev Marts 2017 
 

Foråret er over os – det bliver dejligt! 

 

Inden længe kan vi forhåbentlig pakke flyverdragterne væk, men husk, at det stadig er 

koldt, når man sidder en halv time og graver i sandkassen! 

 

Vi har sendt 4 pædagoger afsted på uddannelse i social inklusion. Det er Tobias fra 

Kløverhuset, fra Lynghøjen er det Louise og fra Julsøhaven er det Tove og Jette. De er 

afsted en dag om ugen og er færdige medio august. Vi har til den tid efterhånden haft en 

del af vores pædagoger afsted og det kan vi drage nytte af i vores pædagogiske arbejde 

med social inklusion og med vores projekt: Fri for mobberi. 

 

Vores inklusionspædagog Britt Guldborg har fået en ny stilling i en daginstitution i 

Skanderborg Kommune og hun stopper derfor med at arbejde i vores børnehuse fra d. 1. 

april. Vi siger tak for samarbejdet og ønsker Britt held og lykke sit nye job.  

Stillingen vil blive slået op og vi ansætter en ny snarest muligt. 

 

I Julsøhaven og Lynghøjen har man besluttet at få lagt nye tag på. Tagrenoveringen i 

Julsøhaven er godt i gang og har efterhånden været det i lang tid og de går herefter i gang 

i Lynghøjen. Der vil derfor være en laaang periode, hvor stillads og byggematerialer fylder 

på legepladsen og indgangen er mindre fremkommelig. 

 

Reminder 

Silkeborg kommune har sendt et spørgeskema ud til alle jer forældre for at undersøge 

jeres tilfredshed med dagtilbud i Silkeborg. I kan stadig nå at svare inden svarfristen 

udløber d. 17. marts. 
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Lynghøjen 

Vi skal sige farvel til PA studerende Ana, hendes praktik hos os stopper d. 22. marts. Vi 

har været glade for at have Ana og ønsker hende held og lykke fremover. 

De ældste børn i børnehaven (gruppe 1) vil i den kommende tid og frem til sommer 

deltage i forskellige arrangementer på skolen/SFO’en, til blå blink i lunden, overnatning i 

børnehaven, ture mm. I vil løbende blive orienteret om datoerne. 

Påsken nærmer sig og der vil i starten af april være forskellige aktiviteter i forbindelse med 

påsken, som I senere kan læse om på stuernes opslagstavler. 

 

Datoer til kalenderen:  

Der er bedsteforældredag d. 19. maj 

Vi holder sommerfest d. 16. juni 

 

Kløverhuset 

 

I Kløverhuset går vi og venter på foråret, så vi kan komme i gang med vores planteprojekt 

på legepladsen, og børnene venter utålmodigt på at kunne smide flyverdragten.  

Dagplejen kommer på besøg torsdag den 23. marts og torsdag den 27.april. Der er godt 

fyldt op i huset når de rykker ind, men besøgene lønner sig ved overgangen fra dagpleje til 

børnehave – rammerne er kendte og ansigterne ligeså. 

I uge 13 begynder vores årlige affaldsindsamling i samarbejde med Danmarks 

Naturfredningsforening. Vi samler ind langs vejene i nærheden af børnehaven og vi finder 

sædvanligvis forbavsende meget voksenaffald, som børnene ganske rigtigt kalder det. 

Fredag den 7.april holder vi påskefrokost og ønsker hinanden god ferie. Børnehaven er 

lukket fra den 8. april til og med den 17. april. 

 

 

 

Julsøhaven 

 

I aften er der fællesspisning. Vi håber rigtig mange har meldt sig til ….. 

 

Husk at læse de månedlige nyhedsbreve på DayCare, hvor vi fortæller, hvad grupperne og 

stuerne har gang i lige p.t. 

 

Vi holder arbejdslørdag d. 29.04.17. Vi håber rigtig mange af jer vil støtte op om dette 

arrangement.  Der skal ryddes op på legepladsen, males nogle vægge indendørs, males 

udendørs på vores tipier, samt laves større åbninger i disse. Krybberummet i vuggestuen 

skal rengøres, borde og stole i såvel vuggestue, som børnehave skal vaskes/skures og så 

videre. 

Når vi har arbejdet hårdt et par timer, tænder vi op i grillen og slutter af med et par gode 

pølser og en vand. 



 

Andre datoer til kalenderen: 

Bedsteforældredag: 02.06.17 

Sommerfest:            16.06.17 

 

 

 


