
 
 

Fælles nyhedsbrev november 2017 

 

Tak for den store opbakning til forældremødet det var dejligt at se så mange forældre, som mødte op. 

Vi kom omkring mange ting både med de tiltag, som er politisk styret og med det som på stuerne og i 

grupperne skal sættes i gang.  

 

Indsatsområder i det kommende år 

Samarbejdsmodellen for trivsel på tværs vil være på dagsordenen fremadrettet og vi tror, at det vil 

optimere vores samarbejde med jer, samt hjælpe børn, der har det svært, på et tidligere tidspunkt. 

De pædagogiske læreplaner, som vi har arbejdet med de sidste 10 år, er blevet evalueret og der 

kommer et revideret udspil fra regeringen i løbet af 2018 om, hvorledes vi fremadrettet skal arbejde 

med dem. Det vil I høre mere om, når vi ved mere. 

Vores lokale indsatsområde vil være ”Fri for mobberi” og inklusion og vi håber, at I fortsat vil bakke op 

omkring det. 

 

Personale 

Vi har lavet lidt ændringer i personaleplaceringer i vores børnehuse. Vi har en barselsorlov, 2 

medhjælpere, der skal i gang med at studere og vi har den positive udfordring, at vi får flere børn, 

hvilket betyder at vi også skal ansætte en ny pædagog og 2 pædagogmedhjælper. Dertil kommer de 

pædagogstuderende, som vi får 2 gange om året.  

 

Lynghøjen:   

9. januar går Linda på barsel og Anja vil være på Lyngtottestuen i hendes barselsvikariat sammen 

med Lisa. 

Fra februar skal vi have ansat en ny medhjælper, da Line skal starte på uddannelse. Den nyansatte vil 

få flyver-funktionen sammen med Inge Marie. Dorthe G og Lisbeth vil være på Skovtroldestuen og 

Dorrit og Frederik vil være på Alfestuen. 

 

I vuggestuen vil der komme en pædagogstuderende, Lotte, hun starter d. 1. december og skal være 

der i et halvt år. Fra februar skal vi have ansat en ny medhjælper, da Karoline skal starte på 

uddannelse. 

 

Julsøhaven: 

Vi har ansat en ny pædagog, Trine Pedersen, som kommer fra en stilling i Thorning SFO og vi får en PA 

studerende, som skal være hos os i 4 måneder, Anna.  

Vi har, som nævnt tidligere i nyhedsbrev og på forældremødet, ændret strukturen fra stuer til grupper 

og personalet er fordelt på følgende måde: 

Gr. 1: Jette og Heidi 

Gr. 2: Lene, Liselotte og Mathias 

Gr. 3: Trine P, Maj-Britt, Trine N, Elsebeth, Jens og Anne Marie. 

 



I vuggestuen udvider vi med 10 pladser i starten af det nye år. Her vil vi så ansatte yderligere 1 

pædagog og 2 medhjælpere. 

Derudover kommer der en ny pædagogstuderende i stedet for Karen. Han hedder Peter og skal være 

her ½ år. 

 

Kløverhuset 

I Kløverhuset har Katrine, vores studerende, snart sidste dag. Vi får ikke ny studerende herude i den 

næste periode og derfor vil Dorte Nybo, som er medhjælper, være i huset indtil sommer. 

 

December nærmer sig… 

I december måned er der planlagt diverse jule aktiviteter og arrangementer og I vil snart modtage et 

nyhedsbrev fra de enkelte børnehuse. 

 

Venligst Joan og Lone 

 


