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Selvom ferien så småt banker på, så skal I lige have de sidste nye opdateringer……… 

 

Samarbejdsmodellen 

Vi vil i den kommende tid arbejde mere fokuseret med social inklusion og det enkelte barns 

trivsel, udvikling og læring. I Daginstitutionen Sejs-Laven bestræber vi os på at arbejde for at 

skabe et inkluderende og udviklende børnemiljø for alle børn således, at det enkelte barn 

oplever at være en del af fællesskaberne i børnehaven. Det betyder at, vi i forhold til trivsel, 

udvikling og læring har fokus på barnets mulighed for at føle sig som en aktiv deltager i 

børnefællesskabet. Vi bestræber os på at have inkluderende børnefællesskaber, hvor der er 

plads til alle børns forskellige interesser, kompetencer, styrker og udfordringer. 

 

 

Samarbejdsmodellen vil blive skudt i gang i efteråret. Det går, kort fortalt ud på, at der skal 

skabes en større sammenhæng og gennemskuelighed i forhold til børns trivsel, udvikling og 

læring fra 0-18 år og jo tidligere indsats jo bedre. I som forældre er en vigtig ressource i 

samarbejdet omkring jeres barns trivsel, udvikling og læring. I skal i dette samarbejde tage 

mere ansvar og vil blive inddraget tidligere. I løbet af efteråret skal personalet på 

efteruddannelse i at arbejde med de redskaber, som ligger i Samarbejdsmodellen. Det vil I få 

mere konkret information om, på et senere tidspunkt. 

 

Børnetallet i Sejs-Svejbæk er som nævnt adskillige gange før, stadig stigende. Det er vi 

selvfølgelig rigtig glade for, men det giver nogle bygningsmæssige udfordringer i de 

kommende år. Vi er i tæt dialog med kommunen omkring eventuelle 

udbygninger/tilbygninger/nybygninger. I det tidlige efterår vil der politisk blive taget stilling til, 

hvordan man helt konkret ønsker at imødekomme dette. Der arbejdes med forskellige 

løsningsmodeller og en af dem indeholder heldigvis en tilbygning til det eksisterende køkken i 

Julsøhaven – et ønske, som vi har pointeret mange gange overfor de, der kan tage 

beslutninger vedrørende dette. 

 

Tilfredshedsundersøgelsen er blevet afviklet og gransket. Generelt har der været stor 

tilfredshed med vores institution, dog er der påpeget områder, hvor der er plads til forbedring. 

Det mange forældre har udtrykt mindre tilfredshed omkring, er vores normering, men det er vi 

desværre ikke i stand til selv at gøre så meget ved.  

Undersøgelsen bliver diskuteret i bestyrelsen på et kommende møde. 
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Personale 

Vi har budt vores nyansatte inklusionspædagog Anette B. Jørgensen velkommen. Anette har 

været ansat i Skanderborg kommune og arbejdet med social inklusion i mange år, hun har 

erfaring med at arbejde med social inklusion… 

 

I Lynghøjen har vi fået Pædagogiske assistent studerende Lena tilbage, hun indgår i den nye 

studieordning, hvor hun i alle praktikker er tilknyttet det samme område. Hun havde sin første 

praktik i Julsøhaven. 

Pr. 1. august har vi ansætter vi en pædagog i stedet for Louise.  

Desuden har vi har ansat Frederik som medhjælper. Frederik skal være ”flyver”, hvilket 

betyder, at han skal indgå der, hvor det er nødvendigt. 

 

I Kløverhuset siger vi farvel til Kamille, som skal i gang med studier og her har vi ansat 

Mathilde pr. 1. august. 

Også her har vi fået ny studerende, Karina. 

 

I Julsøhaven stopper både Signe, Karina og Ralf og derfor har vi ansat to nye medhjælpere 

pr 1. august. Vi laver lidt omrokering, så den ene, Jens, skal være på Blåmejsestuen og den 

anden Mathias, skal være flyver sammen med Dorte. De vil indgå på stuerne og i grupperne 

efter behov. 

I vuggestuen siger vi farvel til Ditte og her har vi ansat Laura. 

Vi har også her fået ny studerende i vuggestuen, Karen. 

 

 

 

Vuggestuerne 
Vores to vuggestuer i henholdsvis Lynghøjen og Julsøhavne har haft ”Udeuger på tværs”, som 

er et fælles projekt, hvor vuggestuerne fra Julsøhaven og Lynghøjen samarbejder og laver 

aktiviteter på tværs. Det overordnede tema er naturvidenskab og de har valgt at have fokus 

på vand og har eksperimenteret og leget med vand på mange forskellige måder.  

I Lynghøjen har Rumpenisserne budt nye børn og deres familie velkommen. Der er lige nu 

fokus på de nye børn, som er startet op. 

Brumbasserne har mange små aktiviteter i gang og hver torsdag er de på tur, hvor de øver sig 

at gå ture og holde i hånden. 

I Julsøhaven, små- og mellemtroldene arbejder vi med babytegn som en del af vores 

kommunikation med børnene, og vi anvender tegnene samtidigt med, at vi sætter ord på 

vores handlinger. Se mere på vores hjemmeside http://sejs-laven.silkeborgkommune.dk/Om-

os/Julsoehaven/Babytegn 

 

Lynghøjen - børnehaven 

Udeugerne er blevet afviklet og det overordnede emne var naturvidenskab. Grupperne har 

lavet aktiviteter, hvor de har eksperimenteret og arbejdet med det på forskellig vis.  

 

Gr. 1 har haft cykel uger, hvor de har været på cykeltur i området og cyklet på 

forhindringsbane. Foråret for denne gruppe betyder, at de har mange aktiviteter og besøg i 

skole/SFO, været i Kryb-i-Ly sammen med gr. 1 fra Kløverhuset, deltaget i 112 i Lunden, som 

Brand og redning har arrangeret. De har overnattet i børnehaven, som var en stor oplevelse 

og børnene var spændte og glade lige fra de mødte ind om morgenen med sovedyr og 

sovepose.  
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Vi skal sige farvel til de kommende skolebørn og d. 21. juni var der afslutning for dem. Vi 

ønsker alle jeres børn en rigtig god skolestart og håber alt godt for dem i fremtiden. Det har 

været en fornøjelse at have lært dem at kende 

 

Gr. 2 har fået opført deres cirkusforestilling hvor de dygtige cirkus artister viste, hvad de 

kunne udføre af krævende cirkusnumre. Mange tak til alle jer forældre som mødte op for at se 

forestillingen. Naturvidenskab har også for gruppe 2 fyldt hjemme i børnehaven og de har fået 

erfaring med forskellig båltyper, snittet pinde og studeret de små dyr, som de har fundet. 

 

Gr. 3  

Vi har valgt at dele gruppe 3 op og lavet en gruppe 4 for at tage hensyn og tilgodese de børn, 

som er startet op her i foråret og som stadig er i indkøringsfasen. De 2 grupper har også 

beskæftiget sig med naturvidenskab og samarbejdet omkring valg af emner og i de 

sammenhænge, det har givet mening for børnene været sammen aktiviteter. 

 

Julsøhaven - børnehaven 

Vi har haft et forår som har stået i udelivets tegn. Alle grupperne har på skift været i Kryb-i-Ly 

i Laven og det overordnede emne har været Naturvidenskab. Det har været nogle spændende 

og sjove uger med eksperimenter og leg i skoven. 

Vi har afholdt vores bedsteforældredag, som var en stor succes og det er en dag alle sætter 

stor pris på. 

 

Gr. 1 har som altid haft et travlt forår med forskellige aktiviteter sammen med Lynghøjen, 

Kløverhuset og Tyttebærhuset.  

Der har været cykeltema, hvor en længere cykeltur til Sindbjerg Stoubjerg var målet og 

børnene var mega seje. De har deltaget i det årlige Blå blink arrangement i Lunden og besøgt 

hinanden i de forskellige børnehaver. Der har ligeledes været et besøg i skolen, som gav 

børnene et indblik i, hvordan en skoledag ser ud. Klasselærerne har været på besøg her i 

Julsøhaven og hilst på alle de kommende skolebørn. 

Vi fik holdt en skøn afslutning for alle børnene her i børnehaven d. 21. juni, hvor fik sunget 

farvelsangen og uddelt gaver og beviser. Vi ønsker alle de kommende skolebørn held og lykke 

i deres videre færden. 

 

Gr. 2 har også været meget optaget af Naturvidenskab i dette forår. De har afprøvet mange 

forskellige eksperimenter og det har været helt nede på et niveau, hvor børnene selv har haft 

fingrende i det og været meget optaget af det. De har fordybet sig i skyer – hvad er skyer og 

hvilke formationer kan skyer danne og hvad hedder de . 

 

Gr. 3 har i dette forår været delt op i to grupper, da gruppen har været stor. Børnene har 

ligeledes også arbejdet med Naturvidenskaben og helt konkret har det været elementer som 

kold/varm, tung/let, ild/vand/jord. 

Gr 3 havde 4 dage i Kryb i Ly og en enkelt dag, hvor vuggestuens ældste børn også deltog. 

 

 

Kløverhuset 

I Fri for mobberi har der været fokus på legerelationer, massage og i den forbindelse 

historierne om Bamseven og deres egne historier. 



Gruppe 1 har været nede i Kryb-i-Ly sammen med gruppe 1 fra Julsøhaven og Lynghøjen. 

har haft travlt med ridderdage, cykeltema med afsluttende cykelprøve med materiale fra 

Dansk Cyklist Forbund.  

I april og maj måned er der brugt tid på at etablere relationer til kommende kammerater via 

Brobygning projektet. De har deltaget i skovugerne med Julsøhaven og Lynghøjen når det har 

givet mening. 

 

For gruppe 2 og 3 har der været fokus på små ture med vores bus. Turene er ud-det blå i 

små grupper for at udvikle og etablere nye legerelationer. 

 

 

 

 

 

Vi ønsker alle en rigtig dejlig sommer! 

 

 


