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Kære forældre! 
 
Nu er det endeligt blevet forår, og solen har allerede tittet frem. 
Personalegruppen har holdt en pædagogisk lørdag, hvor der er blevet arbejdet med 
læringsmiljøer og læringsrum med inspiration hentet fra den nye dagtilbudslov, som 
gerne skulle blive vedtaget lige om lidt. 
Det var en rigtig spændende dag, hvor der kom rigtig mange spændende ideer/visioner 
frem, både omkring vores indretning samt til hvordan vi kan organisere mindre læringsmiljøer. 
Det er en lang proces der lige er gået i gang. Men der vil helt sikkert komme små forandringer hen 
af vejen, både på indretningen og i den daglige pædagogiske praksis, hvor børnene oftere vil blive 
delt i mindre grupper/læringsmiljøer. 
De 2 links handler om læringsmiljøer/læringsrum. Jeg håber at i vil bruge lidt tid på at se de 2 
videoer. 
 
https://youtu.be/6-0ur9zlTY8 
 
http://videoportal.ucc.dk/video/21044103/laeringsmiljoer 
 
Ny bestyrelse: 
 
På vores forældremøde, var der valg til bestyrelsen, vi sagde farvel til nogle medlemmer, og der 
kom nogle nye medlemmer ind. Stor tak for et godt samarbejde til bestyrelsen, og velkommen til de 
nye medlemmer af bestyrelsen. Vi har det første bestyrelsesmøde d. 2. maj. Man kan se den nye 
bestyrelse på vores hjemmeside, her kan man også se referater fra bestyrelsesmøderne. 
Det var dejligt at se så mange til vores forældremøde, samt at der var så mange der er interesseret i 
bestyrelsesarbejdet. 
Der vil efter bestyrelsesmødet blive lagt datoer ud for bedsteforældredag og arbejdsdag. 
 
Kompetenceudviklingsforløb med Ole Henrik Hansen: 
 
Vi er fortsat i gang med kompetenceudviklingsforløbet med Ole Henrik Hansen, forløbet slutter til 
november 2018. Uddannelsesdagene ligger i moduler om torsdage og fredage, datoerne fremgår af 
årshjulet. Disse dage vil der være en del vikarer på, da det meste af personalegruppen er afsted på 
skift. 
Det er et spændende forløb, der giver anledning til mange brugbare refleksioner over den daglige 
praksis.  
I forbindelse med forløbet, har Ole Henrik Hansen været ude i dagtilbuddene og lave observationer 
på den pædagogiske praktisk. Vi har fået nogle rigtig fine tilbagemeldinger. 
 
Personale: 
 
Pr. 1. maj vil der ske lidt rokering af personalet, da der er ændring af børnesammensætningen i 
afdelingerne og på stuerne. Der er kommet lidt flere børn i børnehaven, og lidt færre børn i 
vuggestuen. 
Dette betyder at i børnehaven vil der være Suzanne, Lone, Sandra, Malene, Birte vil være tilknyttet 
børnehaven mandag og onsdag derudover en pædagogstuderende, i øjeblikket er det Maj Britt, der 
er der frem til 31.5. Den pædagogstuderende tæller også i vores normering. 
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I vuggestuen vil der være Kristina, Carina, Alicja, Kirsten, Nanne, Inger, Birte vil være tilknyttet 
vuggestuen 3 dage om ugen. 
Suzanne vil fortsat stå for førskolegruppen, hvor den studerende også vil være tilknyttet. Lone, 
Malene og Sandra vil være på Spætterne, Sandra vil dog fortsat hjælpe med førskolegruppen. Birte 
vil fortrinsvis være på udegruppen når hun er i børnehaven. Kamilla vores pædagogiske assistent 
elev er fortsat tilknyttet børnehaven, hun vil dog være på skole fra d. 26. maj og frem til d. 1. 
oktober. Kamilla er ud over vores normering. 
I vuggestuen vil Birte fortrinsvis være på Ællingerne. 
I Spiregruppen skal Jytte opereres og være væk i  6 - 8 uger. Der vil kun være vikar på om fredagen, 
da der ikke er fyldt op i Spiregruppen. Lise vil i den periode være tilknyttet rød stue. 
 
 
Forår – solcreme - tøj: 
 
Så er det blevet forår og tid til solcreme. Det er jeres opgave at give jeres barn solcreme på om 
morgenen. Vi giver børnene solcreme på efter frokost. Det er stadig vigtigt at der er tøj i garderoben 
efter vejret, og at der altid er regntøj. Husk også skiftetøj. 
Så lige et opråb – ingen hættetrøjer, ingen faste hætter på jakker, ingen snore, da børnene kan 
hænge fast og blive kvalt. 
 
Nyt fra køkkenet: 
 
Britta arbejder i øjeblikket med at indfører nye spændende retter, både i forhold til det varme mad 
og som pålæg, det vil ofte indeholde flere grøntsager. På stuerne arbejder man med at være modige 
til at smage det nye. Børnene er indimellem med til at ordne grøntsager. 
Man kan se kostplanen for en uge af gangen på opslagstavlen. 
 
Nyhedsbreve: 
 
Lige en undskyldning over manglende nyhedsbreve i det nye år, tiden er vist rendt fra mig. Jeg vil 
forsøge at stramme op, da jeg mener det er en vigtig informationskilde. 
 
Hvis man har en undring: 
 
Hvis man støder på noget i dagligdagen når man aflevere eller henter sit barn, som man undre sig 
over eller har spørgsmål til, så er man altid meget velkommen til at komme ind på kontoret eller til 
at ringe, der er ofte en forklaring, eller en pædagogisk begrundelse. 

                          
Mange hilsner fra os alle i Bremdal Dagtilbud 

 
Annette Lacota 
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