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3. april 2017 
Kære forældre. 
 
Hermed lidt forskellige nyheder fra os i Bremdal Dagtilbud. 
Lige nu nyder vi, at det går mod lysere og varmere tider, så det er rigtig dejligt at være udendørs 
og mærke, at solen begynder at give varme. Husk dog stadig varmt overtøj :o) 
Påsken nærmer sig og der hygges med alverdens kreative aktiviteter i alle grupperne i den 
forbindelse. 
 
Personale: 
Vi har i sidste uge haft ansættelsessamtaler vedr. pædagogstillinger i vuggestuen og Spiregruppen. 
Vi fik rigtig mange ansøgninger og er sikre på, at vi har fået ansat nogle rigtig dygtige folk.  
I vuggestuen har vi ansat Carina Søndergaard (34 t.), som i forvejen var i et vikariat i vuggestuen, 
så vi glæder os til at fortsætte samarbejdet med Carina. Desuden har vi ansat Kristina Yde Larsen i 
vuggestuen (37 t.), og Kristina tiltræder d. 1. maj. Vi kender Kristina i forvejen, idet hun er mor til 
Mathias i børnehaven. 
I Spiregruppen er ansat Pia Kristensen (37 t.). Pia tiltræder også d. 1. maj og vi glæder os til 
samarbejdet med de nye kolleger. 
Nanik og Katrine fratræder til maj og Birte rykker over i børnehaven. 
Udover disse nyansættelser har vi lige sagt velkommen til 2 nye studerende fra 
pædagogseminariet: Maria i Spiregruppen og Morten i vuggestuen. De skal begge være i praktik i 7 
uger. 
Vi har også fået en ny praktikant; Emil, som er nyuddannet pædagog og skal være sammen med 
Uglegruppen i ca. 4 uger. 
 
Grupperne i børnehaven: 
Fra idag (d. 3. april) deles børnehavebørnene op i to grupper: Uglegruppen med 22 børn og 
Spætterne med 27 børn. Sandra og Suzanne er tilknyttet Uglerne og Trine, Lone og Malene 
(studerende) er tilknyttet Spætterne. 
Der vil være fast ude-dag om mandagen og derudover vil børnene hver dag komme ud på 
legepladsen enten om formiddagen eller over middag. 
Jeg medsender en oversigt over børnegrupper og personale :o) 
 
Forældremøde: 
Sæt et stort X i kalenderen onsdag d. 3. maj, hvor vi afholder forældremøde, indbydelse følger. 
Vi håber at se rigtig mange af jer til forældremødet, hvor vi bl.a. vil informere om dagligdagen og 
de pædagogiske aktiviteter i huset samt bestyrelsens arbejde. Der skal desuden være valg til 
bestyrelsen. 
 

Med venlig hilsen 
 

Anne-Marie Jensen 
Dagtilbudsleder 
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