
 

Nyhedsbrev april 2018 

Hej alle! 

Nedenstående bliver i dag lagt på Silkeborg Kommunes hjemmeside. Det har i et stykke tid 

ligget i kortene, at børnetallet i Sejs området stiger mere end vi har pladser til og Kommunen 

har derfor lagt sig i selen for at løse denne udfordring indtil den nye institution kan stå klar i 

efteråret 2020. 

Som I kan læse, vil der blive opstillet en pavillon i forbindelse med den eksisterende 

vuggestue, så vi kan tilgodese behovet for vuggestuepladser og der arbejdes også på en 

løsning for yderligere børnehavepladser i løbet af efteråret. 

Foråret og sommeren vil i Julsøhaven byde på lidt byggerod, både ude og inde, da vi skal have 

udvidet køkkenet og samtidigt får renoveret vores legeplads. Vi håber på jeres forståelse og 

håber I vil bære over med, at tingene nogle gange vil være lidt anderledes end normalt. 

Skulle I have nogle spørgsmål, er I altid velkomne til at ringe :) 

Venligst Lone 

 

Nye løsninger skal sikre, at der er vuggestuepladser nok i Sejs 

Der er børneboom i Sejs. Det lægger pres på daginstitutionerne, som ikke kan tilbyde det antal 

pladser, som i fremtiden vil blive efterspurgt. Derfor er etableringen af en spritny institution 

indtænkt som en del af helhedsplanen for Sejs. Forventningen er, at den står klar til brug i 

2020.  

Allerede fra sommeren 2018 overstiger efterspørgslen efter vuggestuepladser dog de rammer, 

som institutionerne i Sejs p.t. råder over. Derfor er tre initiativer sat i søen, så de store nye 

årgange allerede fra 2018 kan tilbydes vuggestuepladser i gode rammer.  

I daginstitutionen Julsøhaven opstilles en ekstra pavillon fra 1. august 2018, og legepladsen 

ved Julsøhaven står efter planen færdigrenoveret allerede i juli 2018. Også køkkenet i 

Julsøhaven renoveres og står klar til brug fra oktober 2018.  

Julsøhaven kommer således til at danne rammer for en række midlertidige pladser – med god 

plads og en nyrenoveret legeplads. Det nye køkken betyder, at kostordningen for 

vuggestuebørn i Sejs kan fortsætte som vanligt.  

 

Kontakt 

Lone Kølner, Institutionsleder i Julsøhaven, tlf. 20 59 83 77 


