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Så står vintermånederne for døren, og inden vi får set os om, er det jul. Nogle er lige så stille 

startet op på julehemmeligheder og nogle går først i gang her i november.  Det synes, børnene er 

spændende, og måske kommer nogle af dem til at røbe lidt derhjemme ☺ ☺ ☺ 

Forældrerådsvalget: 

Onsdag d. 23. oktober var der forældrerådsvalg i Fribørnehuset. Inden der blev afholdt valg 

fortalte Simon lidt omkring de seneste par måneders forløb i forhold til personale osv. Der var 

mulighed for at stille spørgsmål undervejs, hvilket nogle benyttede sig af, blandt andet for at rose 

personalets arbejde og måde at være på overfor børn og forældre. Simon breakede en ret stor 

nyhed, idet det blev officielt, at vi påtænker at bygge en ny børnehave. Vi er ret langt med 

tegninger osv. så målet er et byggeri, som står færdigt i løbet af 2020. Det vil der komme mere 

information omkring senere. Forældrerådsvalget blev en spændende affære, idet der var 7, som 

stillede op til valg til de 5 pladser. Foruden personalet, så var der mødt 21 stemmeberettigede 

forældre op. Det er rigtigt dejligt, at I er så engagerede. Forældrerådet mødes d. 11/11, hvor man 

vil konsolidere sig.  

Efterlysning: 

Søndag d. 15. december er der juletræsfest i det ottekantede forsamlingshus. Arrangementet er 

både for Fribørnehuset og Friskolen. Vi kunne godt bruge flere hænder til at hjælpe med 

planlægningen af dagen, og til at hjælpe med at afvikle dagen. Hvis man har lyst til at give en hånd 

med, så kan man kontakte bestyrelsesformand Stefan: stefan.siegler@web.de 

Personale: 

Ansøgningsfristen på ny leder er på fredag den 1. november, det bliver spændende om vi får 

fundet en ny og kompetent leder til huset. Vi krydser fingre. 

I oktober måned har Ane både været i vuggestue og børnehave, fra mandag d. 5 november vil Ane 

fast være koblet på Rødderne sammen med Majken og Janni. 
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Vi bruger forsat Anne, Nadira og Sebastian som vikarer når personalet enten har fri eller af anden 

årsag ikke kan være i huset.  

Vigtige datoer: 

Mandag d. 4 november: Hele børnehaven tager i Limfjordsteateret og ser stykket ”Muldvarpen og 

huset der kom og gik” 

Torsdag d. 7 november: Personalet skal til et fyraftensmøde omkring `Sanseintegration – i den 

pædagogiske hverdag` 

Fredag d. 8 november: Personalet i Fribørnehuset holder pædagogiskdag. Det vil være vikarerne 

der passer de børn der ikke har mulighed for at holde fri.  

Onsdag d. 27 november: Alle børnehavebørnene og nogle af vuggestuebørnene skal til julekoncert 

i Nykøbing kirke. Koncerten starte 9.30 så børnene skal være her senest 8.30. Koncerten tager ca 

40 min. Vi skal blandt andet synge `Et barn er født i Betlehem` og `Dejlig er den himmelblå` så dem 

vil vi øve lidt inden. 

Torsdag d. 28 november: Kæmperne er inviteret ned på skolen, hvor skolebørnene og lærerne har 

planlagt aktiviteter, som kæmperne skal være med til. I samme ombæring er der mulighed for at 

indskrive sit barn i den kommende børnehaveklasse. Kæmperne får en invitation med hjem i løbet 

af næste uge.  

Søndag d. 15. december: Juletræsfest i det Ottekantede forsamlingshus for både Fribørnehuset og 

Friskole.  

Børnehaven:  

I denne måned starter både Søs og Bertel i børnehaven. Velkommen til begge familier  ☺ 

Børnehaven har som altid madpakker med hver mandag. 

Hvis jeres barn har brug for en voksen til at sige farvel eller vinke med om morgenen når i 

afleverer, vil vi gerne at i finder en af de `ledige` voksne der er på gulvet. Vi starter allerede fra 

morgenen af med at lave legestationer/aktiviteter, hvor de voksne sætter sig og fordyber sig med 



børnene. Det kan godt skabe uro blandt børnene hvis en voksen skal bryde op for at vinke, men 

selvfølgelig er det ok at gå til en voksen der er i gang med en aktivitet, hvis det er den voksen jeres 

barn har brug for. Den voksne vil så hjælpe jeres barn med at sige farvel, hvor aktiviteten er i gang. 

Legetøjsdag er KUN om fredagen og vi vil gerne at hvert barn kun medbringer et stykke legetøj. 

Vuggestuen: 

Vuggestuen skal tage afsked med Søs Og Bertel som starter i børnehaven. Heldigvis kan vi besøge 

hinanden i husene og på legepladsen ☺  

Vi arbejder fortsat på selvhjulpenhed og vi vil derfor den kommende tid indimellem skrive ideer på 

tavlen i forgangen til, hvordan i som forældre kan styrke jeres børn i selvhjulpenhed. 

Vi vil gerne hvis i vil tage børnenes sengetøj fra barnevognene med hjem den sidste fredag i 

måneden og om mandagen lægge det på igen, når i aflevere børnene. Husk at sætte selerne fast 

når i lægger sengetøjet på. 

Vores kære pedel John har lovet at lave nogle hylder til børnenes dynes, så de kan komme ind her i 

vinter. Vuggestuen har tæpper til alle barnevogne, men vi vil gerne have sovetrøje/dragt og 

sovehue til alle børn.  

Vuggestuenbørnene skal have madpakker med på mandag d. 4 november. 

Blandet: 

Når vi kommer til april vil det blive Rene der følger med Kæmperne ned på friskolen i 

Eventyrklassen. I fremtiden vil vi så vidt muligt bestræbe os efter, at det er den pædagog der er på 

kæmperne der kommer med ned på friskolen sammen med aprilbørnene.  

Det begynder at blive koldt så vi vil gerne at alle børn både i vuggestue og børnehave har 

flyverdragter, vinter sko/støvler og huer med. Børnene skal fortsat have deres termotøj, regntøj og 

gummistøvler med.  

 



Åbningstider: (Vær opmærksom på at lukketiderne er forskellige) 

Mandag 6.15-16.30 

Tirsdag 6.15-16.45 

Onsdag 6.15-16.45 

Torsdag 6.15-16.45 

Fredag 6.15-16.00 

 

Mvh 

Bettina, Majken og Simon  

 


