
 
 
 
Kære forældre! 
 
 
Så er dagligdagen ved at melde sig, alle er ved at være tilbage fra sommerferie, vi 
håber i alle har nydt det, vejret har i hvert fald været godt. 
 
Musikforløb: 
 
Vi er startet op med et musikforløb for Spætterne, børnene er delt op i 2 grupper og vil deltage på 
skift, vi startede op i onsdags og vil fortsætte yderligere 7 uger. Det er Katja fra musikskolen der 
kommer og laver forløbet. Den første gang var en succes, børnene var ivrige og glade for at deltage. 
 
Eventyr: 
 
Sensommeren/efteråret vil stå i eventyrets tegn, der vil i alle grupperne, både i vuggestuen, 
børnehaven og i Spiregruppen arbejdes med emnet eventyr.  
 
Deltagelse i afprøvning af sprogvurderingsmateriale til 2-årige børn: 
 
Folketinget besluttede sidste år at give kommunerne mulighed for at fremrykke den lovpligtige 
sprogvurdering af børn til 2-årsalderen for at styrke den tidlige indsats, og sikre at de børn, der har 
sproglige udfordringer, så tidligt som muligt kan få støtte til at udvikle deres danske sprog. 
Socialstyrelsen udvikler derfor et sprogvurderingsmateriale, der kan tilbydes kommunerne og som 
passer til børn i 2-årsalderen. 
 
Socialstyrelsen har indgået kontrakt med TrygFondens Børneforskningscenter og Institut for 
Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet om at stå for udviklingen af materialet. Derudover 
bidrager virksomheden Sprogin til afprøvning af materialet. 
 
Vi har sagt ja til, at være med til at afprøve materialet. Det drejer sig om børn der er født i perioden 
1. oktober 2015 – 30. november 2016, forældre til børn der er født i den periode har fået en 
skrivelse med hjem. 
 
Kompetenceudviklingsforløbet ”kvalitet i dagtilbud” med Ole Henrik Hansen: 
 
Kompetenceudviklingsforløbet kvalitet i dagtilbud, som vi har været i gang med det sidste 1½ år 
starter op igen, vi skal afsted første gang d 30. og 31. august. Vi er afsted på skift over de 2 dage, så 
der vil være en del vikarer på arbejde de dage. 
 
Temaaften om rum og læring for personalet: 
 
Personalet deltager sammen med personalet fra Langhøj og Thyholm i en temaaften d. 22. august 
omkring rum og læring med Lektor, ph.d., psykolog og læringsforsker Charlotte Ringsmose og 
designer Susanne Ringsmose Staffeldt. 
 



Forskning peger på, at høj kvalitet i de fysiske og sociale læringsmiljøer i dagtilbud har stor 
betydning for børnenes læring og udvikling. 
 
En del af den pædagogiske tilrettelæggelse i dagtilbud handler om at træffe afgørelser for det 
fysiske miljøs indretning. Dagtilbuddets rum er således et udtryk for en lang række til og fravalg i 
en stadig vekselvirkning med formålet. Rummet er en dynamisk medspiller i den pædagogiske 
tilrettelæggelse, og skal afspejle pædagogikken. 
 
Emnet er en stor del af den nye dagtilbudslov og vi glæder os til at få noget input.  
 
Arbejdsdag i Fuglereden: 
 
En stor tak til alle der kom og ydede en indsats, vi fik lavet en masse til stor glæde for både børn og 
personale. 
 
I dag har vi haft glæde af en dejlig buffe, med rester fra i går og lidt Britta fandt i fryseren. Børnene 
synes det var alletiders med sådan en buffe. 
 
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 
 
 


