
Nyhedsbrev oktober 2019 
 

1000 tak til dem der er kommet med frugt og grønt den sidste måneds tid. Det har vi nydt godt af, 

og vi har blandt andet fået squashkage, grønkålssuppe, vindruer og hjemmesyltede rødbeder.  

Efteråret er rigtig over os, og vi vil i denne måned fortsat bruge tid på at snakke om årstiden. Vi vil 

bruge naturen til at se på efterårstegn, og til at nyde de smukke nuancer efteråret har med sig.  

 

Personale: 

Da vi de næste måneder skal sende en del vuggestuebørn i børnehave og Rødder gruppen i 

børnehaven bliver større, har vi besluttet at Ane fra vuggestuen skal være lidt i begge huse. Vi ser 

det som en gave for børnene, at vi har muligheden for at sende dem på besøg i børnehaven 

sammen med en voksen, de kender rigtig godt. Det vil også give flere `besøgsdage´ i børnehaven 

til de børn, som skal starte i børnehave henover vinteren.  

Fra november skal Ane udelukkende være i børnehaven. 

Vi har fået nye vikarer Conny, Anne og Nadira. Conny har 10 års erfaring inden for vuggestue, 

Anne har et sabbatår, som hun vil bruge på at arbejde og Nadira er Noah fra børnehavens søster. I 

vil kunne se dem i begge huse, så tag godt imod dem.  

 
Vigtige datoer: 

Fredag d. 4 oktober: Simon kommer og spiller guitar og synger sammen med vuggestuen. 

Fredag d. 11 oktober: Kæmperne skal til motionsløb på friskolen. 

Onsdag d. 23 oktober: Forældrerådsvalg og forældremøde kl. 19.00 i børnehaven. 

Torsdag d. 24 oktober: Børnehaven får en fortæller på besøg fra limfjordsteateret, som vil fortælle 

en` levende` historie for børnene. 

 

Børnehaven: 

Vi har i børnehaven meget fokus på udvikling af børns fantasi, nysgerrighed og selvværd, hvilket vi 

ved leg er med til. Det pædagogiske personale i børnehaven er meget bevidst om at skabe nogle 

gode rammer for børnene, hvor alle børn kan være med, og hvor der er mulighed og rum til at 

fordybe sig i legen.  

 

Efter efterårsferien vil børnenes grupper være byttet rundt. Rødderne vil have grupperum i 

`gymnastiksalen`, Spirerne vil have grupperum i `køkken` og Kæmperne i `tegne/male` rummet. 

 



Madpakkedage: Hver mandag 

 

Vuggestue: 
I vuggestuen har vi den seneste tid haft meget fokus på selvhjulpenhed. Vi kan se en stor udvikling 

hos de enkelte børn, ved at de får lov til at hjælpe med deres tøj, hælde mælk op og fx tørre fingre 

og mund efter måltider. Det at lykkedes med noget efter at have forsøgt mange gange, giver en 

god fornemmelse i kroppen, og nogle glade børn der selv `tør` og har lyst til at prøve. Det håber vi 

også, at de har derhjemme.  

 

Vi har i denne måned budt velkommen til Lasse. Lasses storesøster går i børnehaven. Dejligt med 

nogle søskende! Velkommen ☺ 

 

Efteråret har bragt koldere dage med sig og vuggestuebørnene må derfor gerne have sove tøj til 

barnevogn og huer med. 

 

Madpakkedag: Mandag d. 7. oktober 

 

Blandet: 
 Åbningstider: 

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  

 

Vi vil blive rigtig glade, hvis der er navn i alt tøj, sko, støvler og sutter ☺ ☺ ☺   

 

Som I måske har set eller hørt, har vi desværre haft besøg af ambulancen i dag. Heldigvis, kom der 

ingen med den ☺ Vi har fået lov til af Almas forældre at skrive om episoden. Alma blev pludselig 

dårlig i vuggestuen og blev bevidstløs. Alma kom heldigvis til bevidsthed igen, inden ambulancen 

kom, og ambulancefolkene vurderede, at Alma ikke skulle med på sygehuset. Børnene i 

vuggestuen forstod heldigvis ikke, hvad der skete og børnehavebørnene kom ind i køkkenrummet i 

børnehaven, og opfangede ikke at ambulancen kom. Så der var ro på hos børnene. Vi havde flere 

forældre der afleverede børn lige da det skete, og dem vil vi gerne takke. Nogen blev og hjalp med 

børn, og andre tilbød deres hjælp. Tak ☺ Vi ønsker Alma rigtig god bedring, og håber at hun er 

frisk igen :) 

 

Personalet i Fribørnehuset ønsker alle en rigtig god weekend ☺ 

 



 


