
Nyhedsbrev februar 2018 

Større fleksibilitet i planlægningen af årets sommerferie: 

Nedenstående giver forældrene i Silkeborg mulighed for at lægge 3 ugers 

sommerferie indenfor en bredere ramme :) 

 

 

På baggrund af en rundspørge blandt forældrebestyrelsesmedlemmer i kommunes skoler og 

daginstitutioner har Børne- og Ungeudvalget vedtaget et forslag om at øge fleksibiliteten i de 

kommunale institutioners feriepasningsordning.  

Hidtil har ordningen med centralt organiseret feriepasning været gældende for alle 

kommunens skoler og daginstitutioner i ugerne 28, 29 og 30. Denne ordning fortsætter, men 

nu kan de enkelte bestyrelser selv aktivt til- eller fravælge muligheden for at holde åbent i én 

af sommerferieugerne.  

Bestyrelsen i Sejs-Laven har besluttet, at vi holder åbent i en af vores egne børnehuse i uge 

28 – i 2018 vil det være i Julsøhaven. Det betyder at I har mulighed for at få passet jeres barn 

lokalt i uge 28, men hvis I også har et pasningsbehov i ugerne 29 og 30, skal jeres barn 

passes i fælles feriepasningsordningen. 

I vil fra kommunen via DayCare blive bedt om at til- eller framelde jeres barn i løbet af marts, 

så vi inden 1. april kan varsle personalets ferie. 

 

 

Trivsel på tværs 

I marts måned går vi i gang med næste runde af trivselsvurderingerne, som jo foregår to 

gange om året. Det er formodentlig ikke noget I vil mærke meget til, men for nogen vil det 

indebære nogle samtaler omkring jeres barns trivsel. 

Vi synes det er et godt arbejdsredskab og tror på, at vi sammen med jer får øje på 

udfordringer i jeres barns trivsel på et tidligere tidspunkt. 

 

 https://silkeborgkommune.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Dagpleje-vuggestue-og-

boernehave/Laering-trivsel-og-udvikling/Trivsel-paa-tvaers 
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Nyt fra børnehusene: 

Vi har i børnehusene fokus på aktiviteter og personalesparring på tværs. Det betyder i praksis, 

at særlig gruppe 1, de største børn, laver mange aktiviteter sammen. 

I foråret vil alle tre børnehuse bruge Kryb i Ly som udgangspunkt for samarbejde, aktiviteter, 

fordybelse og udeliv. 

Vi har lavet en SMTTE model, som er et skema, der beskriver hvad vi vil, hvorfor og hvordan. 

Denne model kan ses på vores hjemmeside. 

SMTTE – Kryb i Ly 

 

Lynghøjen: 

Personale:  

Vi har sendt to medhjælpere på rejse og uddannelse, Karoline og Line og her har vi ansat 

Olivia og Anna.  

Signe skal også ud at rejse, så hun stopper 15.03.18 og også her ansætter vi snarest en ny. 

I køkkenet har vi fået ansat en ny køkkendame, Nid Madsen. 

 

Kløverhuset: 

Vi får heldigvis flere og flere nye børn og det er jo rigtig dejligt. Vi har pladsen til det, så vi 

håber det fortsætter. 

 

Julsøhaven: 

Vores udvidelse af vuggestuen er nu færdig og de små nye børn er begyndt at komme. Det er 

blevet nogle dejlige og lyse rum og et godt nyt puslerum.  

Vi arbejder lidt med strukturen i forhold til at have udvidet med 10 børn og det tegner rigtig 

godt. I løbet af foråret starter udbygningen af vores nye køkken, hvilket jo nok kommer til at 

give lidt bøvl, men vi glæder os til det står færdigt og der bliver bedre arbejdsvilkår for vores 

køkkendame. 

 

Personale: 

Vi har ansat personale i vores nye vuggestue, Christina, Simone, Sara. Camilla har opsagt sin 

stilling pr. 01.03. Hun skal i gang med at læse og i stedet for hende har vi ansat Amalie. 

I børnehaven har Heidi fået andet arbejde og i stedet for hende har vi ansat Trine, som starter 

01.03.18 

 

 

 

 

 

 

 

https://sejs-laven.silkeborgkommune.dk/~/media/Subsites/Daginstitutioner/SejsLaven/Diverse-filer/SMTTE-p-Kryb-I-Ly-Jan-2018.pdf?la=da

