
                             

Kære forældre i Engen februar 2021 

Covid, restriktioner, sociale bobler, udeliv- børn, glæde, læring, frokost, venner, sprog, ture, 

lege, overtøj, overgange, planer, sange, yoga, spil, skolesamtaler, fastelavn….. 

Alt sammen er en del af vores hverdag nu, hvor der fortsat er nedlukket i Danmark. 

I Engen arbejder vi fortsat ret opdelt på stuerne. Vi har gang i gode rutiner og ind til nu har 

vi ikke haft noget stort udbrud af Covid19 og tak for det. Det skyldes jo både jer forældre, der 

husker mundbind, holder afstand og holder jer ude fra stuerne. Det skyldes også de 

pædagogiske medarbejderes fortløbende opmærksomhed på alle de forholdsregler, vi har i 

vores hverdag. Sidste tiltag har været at vi opfordrer vores medarbejdere til at blive testet hver 

uge, og i den kommende periode vil en testbil hver uge tilbyde kviktest til alle, der er på 

arbejde, når bilen er på besøg. Har medarbejdere mistanke om at have været nær kontakt.. så 

bruges fortsat PCR testen. 

Det er dejligt, når der er tørt skiftetøj i garderoben. Ekstra handsker, strømper, undertøj m.m. 

Modulordningen er oprindelig indført for at graduere forældrebetalingen efter det 

pasningsbehov, man har. En del familier har valgt 30 timers moduler her under Corona. Her på 

det seneste har vi oplevet, at hvis man ikke overholder modultiden kan man få en ekstra 

regning, og derfor har vi kontaktet de familier, vi kan se, har 30 timer. Det kan være lidt mere 

stramt med at nå det hele. Der er derfor også opstået nogle spørgsmål. 

• Tiden beregnes fra man afleverer sit barn til stuen og til man har afhentet sit barn.  

• 30 timers modul er det eneste modul, hvor skal I aflevere en mødeplan for jeres barns 

fremmøde op til 60 timer for de kommende 2 uger. Dette for at vi kan planlægge efter 

hvor stort et personalebehov, vi har, for at dække eksempelvis eftermiddage, fredag og 

vikardækning, når vi har sygdom hos vores medarbejdere. Nogle vælger en fast 

mødeplan med f.eks. en fridag lagt ind på en fast dag. Planen afleveres på stuen, så de 

kan tage den med ind i stuens planlægning. Er barnet f.eks. syg på en fast fridag, så er 

det stadig en fridag. Så kan man ikke bare ændre til en anden dag. Det er op til jer, når 

bare, der er en fremadrettet plan. 

Personalenyt:  

På Hjortestuen er Johan desværre sygemeldt i en periode, som vi håber bliver kort. 

På Rævestuen har vi fortsat Marianne sygemeldt, og der har vi netop sagt velkommen til Anne 

Mette, der er vikar for Marianne. Anne Mette er uddannet pædagog. Hun kan desuden bidrage 

med musik og sang, så det ser vi frem til. 

Louise havde sidste dag i fredags, da hun skal på pædagogseminariet 1. februar. Louise har 

været i Christinas barselsvikariat. Louise har været en super god hjælp, nærværende og altid 

smilende, faglig og fleksibel i vores hverdag. Resten af vikariatet varetages af Marie, der 

allerede er et kendt ansigt.  

Hos Musene er alt ved det ” gamle” 



 

 

Som noget nyt har vi i efteråret indført 4 pædagogiske specialfunktioner. Laila Hornbøll med 

inklusion og Lene Molberg med grundmotorik kommer i Engen. Pr. 1. februar rykker de så de 

denne gang har  

• Laila har 4 dage på Rævestuen og 1 dag på Musene i lige uger 

• Lene Molberg er 4 dage på Hjortestuen og 1 dag på Musene i ulige uger 

Deres opgave er primært at være en inspiration til stuernes hverdag og til en ekstra hånd i 

hverdagen som spillende trænere.  

Aula  

har jo holdt sit indtog som erstatning for DayCare. Det er vi jo i gang med at lære at begå os i. 

Skal vi have fuldt udbytte at det, er det vigtigt at I får meldt jeres stamoplysninger og 

tilladelser ind. Husk at sætte et billede af jeres barn på, så barnet kan se sig selv som medlem 

af gruppen, når de ser på skærmen. 

Har I problemer med Aula, så læs på den vejledning I har fået, eller gå ind på Aula.dk. eller  tal 

med Line Kastanjegaard eller Jeanette. De er superbrugere. 

Ideen lige nu er at I selv tjekker jeres barn ind og ud- med sprittet finger. Melder til og fra 

ferie, fri…. 

Med tiden får IT afdelingen sat vores gamle skærm op, så vi kan komme i gang med at bruge 

denne, når Covid19 tillader det. 

Fastelavn 

Inden længe har vi fastelavn. Vi holder det den sidste fredag før vinterferien den 12. februar. 

Børnene må gerne være klædt ud, men vi ønsker ingen rekvisitter som festave, sværd m.m.  

Vi slår katten af tønden, synger fastelavnssange, spiser fastelavnsboller og viser vores fine 

dragter frem og fortæller, hvad vi forestiller.  

I denne periode har vi fokus på vinter og det er nu så koldt at vi er lidt mindre ude. Det er å 

frostvejr, så der er knap så meget mudder. Alle stuer laver et vinterlandskab 

 

 

  

Vi eksperimenterer –  

mon det kan blive til sne til 

et vinterlandskab? 



    
Vinterlandskab som fælles projekt på Hjortestuen                            samling Hjortebørn 

                   

Variation i en hverdag med de ældste børn i børnehaven 

             

                     
Stjernestunder på en kælk i næsten sne eller ved et bord med en god normering 

 

  

 



 

 

 

       vint  

 

Efter at have løbet på legepladsen i frostvejr med bare tæer, er det super dejligt med et varmt 

fodbad  

 

Tilmelding til fælles feriepasning i 2021 

I uge 7 har vi vinterferieplan i Engen. I er ved at have meldt jeres barns pasningsbehov ind, så 

vi kan lave mødeplan for ugen. Vi plejer at have en rigtig hyggelig uge, så det planlægger vi 

også i år. 

I den nærmeste fremtid vil der i Aula fra forvaltningen komme tilmelding til påskeferie, fredag 

efter Kristi Himmelfarts dag, sommerferien. Vi vil bede jer melde hurtigt ind, når den kommer, 

da vores medarbejdere gerne vil vide, hvornår de kan få ferie, og hvornår de skal deltage i 

feriepasningen.  

                                    

På Engens vegne Girsti 


