
 

 

 

Nyhedsbrev december 2021      

 

Kære børn og forældre i Børnegården 

Nu nærmer Juleferien sig og vi vil rigtig gerne fortælle jer, hvad vi har været 

optaget af her i efteråret og i perioden frem mod jul.  

Perioden på stuerne 

I Efterårsperioden har hele Børnegården arbejdet med læreplanstemaerne 

kultur, æstetik og fællesskab, samt alsidig personlig udvikling. I den 
sammenhæng har der i efterårsmånederne været fokus på mange forskellige 

ting. Blandt andet at bringe efteråret ind på stuerne. Der er blevet arbejdet 
med kastanjedyr, kastanjekunst, tryk med blade, samt æbletema. I den 

forbindelse har børnene samlet ting fra naturen, som de har brugt til at lave 

kunst og andre finurligheder ud af. Der har været fokus på at give børnene 
medinddragelse og ejerskab i processerne.  

I vuggestuen blev der afholdt fernisering, hvor I forældre kunne se hvad jeres 
børn har lavet.  

I børnehaven var I forældre også inviteret til fernisering og fællesspisning. Det 
var dejligt at kunne invitere jer ind i Børnegården, så I også kunne komme 

tættere på jeres børns hverdag igen. 
 

I uge 41 havde vi fokus på kost og motion i både vuggestue og børnehaven.  
I vuggestuen var der bevægelsesbane hver morgen, samt 

bevægelsesaktiviteter i gymnastiksalen og massage i løbet af ugen. Børnene 
afsluttede ugen med motionsløb.  

I børnehaven var der fællesopvarmning/aktivitet hver morgen, OL-dag og 
pindsvineløb inden efterårsferien.  

 



I Børnegården har vi generelt fokus på kultur og forskellighed. I 

efterårsperioden har der været fokus på at arbejde med flag, andre lande og 
forskelligt mad. 

 
Endvidere har hele Børnegården arbejdet med halloween som tema. Børnene 

har nydt at deltage i de kreative processer, hvor de både har lavet spøgelser 
og flagermus, samt været med til at bage forskellige uhyggelige lækkerier. 

Børnehaven sluttede af med en halloweenfest.  

 
I hele Børnegården har der været arbejdet med de æstetiske læringsmiljøer. 

Der har været fokus på at indrette stuerne, så de indbyder til lege og 
fordybelse i børnehøjde. Alle stuer er ved at være på plads med deres 

læringsmiljøer, men vi mangler stadig at få leveret de sidste materialer, som 
bringer os helt i mål. 

 
 

I vinterperioden fra start november, arbejder hele Børnegården med 
læreplanstemaerne krop, sanser og bevægelse, samt natur, udeliv og science. 

Perioden løber frem til slut februar.  
Indtil videre har der været fokus på aktiviteter i naturen, hvor børnene både 

har kælket, bygget snemænd og haft fast bål-dag i børnehaven. Derudover har 
vi naturligvis haft fokus på jul som højtid. Børnene har blandt andet deltaget i 

julegudstjeneste, nisseteater, julefrokost, haft besøg af julemanden, lavet 

julesmåkager og deltaget i forskellige kreative processer. 
  

 
 

Inklusionspædagog og motorikvejleder 

Lene Hauge vores motorikvejleder, har fra august til efterårsferien været 

tilknyttet vuggestuen. Fra efterårsferien og frem til 1.2 er hun ved girafferne.  

Anette Dippel, vores inklusionspædagog, har været tilknyttet børnehaven fra 

august og frem til efterårsferien. Hun har primært været ved løver og tiger i 

denne periode. Fra efterårsferien og frem til 1.2, er Anette i vuggestuen. 

 

Ændringer i personalegruppen  

I børnehaven har vi sagt farvel til Sarah, og velkommen til Dion. 

Dion er faldet godt til i Børnegården. Dion er musiker i sin fritid og det har alle 

jeres børn allerede stor glæde af. 

Den 31.12 har Dina sidste arbejdsdag, da hun har fået nyt arbejde. Dina har 

været glad for Børnegården, men har ønsket at arbejde tættere på sit hjem. 



Den 1.1 siger vi derfor velkommen til Dorthe Hampenberg. Dorte er uddannet 

pædagog i 2007. Hun har både arbejdet indenfor daginstitution, familiecenter 

med uledsagede flygtningebørn, og senest 6 år som tilkaldevikar på Nordre 

skole i Viborg. Dorte har ønsket at vende tilbage til arbejdet med de mindre 

børn. Hun glæder sig til at starte ved spilopperne den 1.1. 

Til februar skal Line fra Vildbasserne på barsel. Vi har i den sammenhæng 

valgt at genopslå Lines barselsvikariat. Jeg håber at finde en barselsvikar inden 

midt februar, hvor Line går på barsel. 

Til sidst vil jeg ønske jer en glædelig jul og et godt nytår. 

  

Venlig hilsen 

Malene Boye Hansen 

Daglig leder 

Børnegården 

 

 

 


