
Kære forældre! 
 
 
Personfølsomme oplysninger – den nye persondataforordning: 
 
Der er stadig en del der ikke har fået opdateret kontaktoplysninger på Day 
Care. 
Det er rigtig vigtigt, at i opdaterer alle jeres kontaktoplysninger, navnet på 
læge samt tlf.nr til lægen i Day Care, vi vil ikke længere have fysiske 
stamkort, da reglerne omkring opbevaring af disse gør det meget besværligt 
fortsat at bruge dem, og det vil være svært for personalet at komme til dem. 
 
Eventyr: 
 
Så er temaet ved at være slut. Vi har alle, både børn og voksne nydt at kunne fordybe os i et emne 
over en længere periode. Nu glæder vi os til ferniseringen d. 13. november, vi håber at i har 
mulighed for at komme forbi og sammen med jeres barn, gå rundt og se hvor kreative de har været.  
 
November og December: 
 
Julehyggen og diverse aktiviteter starter op. November bruges på hemmeligheder. I december skal 
der jules. Der klippes julepynt o.a. Der er lucia, julemanden kommer på besøg, vi får julemiddag, vi 
skal også en tur i kirke d. 6.12, der er forældrekaffe d. 18.12.  
 
Pædagogiske dage: 
 
Vi har været afsted på pædagogiske dage, hvor vi blandt andet har arbejdet med årsplanen for næste 
år, her vil i kunne se, hvad der vil være af forskellige temaer, aktiviteter og arrangementer. 
Årsplanen sendes ud inden juleferien. 
 
Kompetenceudviklingsforløb: 
 
Vores kompetenceudviklingsforløb med Ole Henrik Hansen slutter d. 29. november. Personalet skal 
afsted for sidste gang d. 28. og 29. november, så de 2 dage vil der være en del vikarer. 
Vi har taget en masse med os fra forløbet som har varet i 2 år. Vi har fået en masse viden vi kan 
bruge i forbindelse med den nye dagtilbudslov og de nye læreplaner, som der skal arbejdes med 
igennem de næste par år. 
 
Syng Dansk: 
 
Tak for opbakningen til Syng Dansk, det var dejligt at se så mange. Og en ekstra tak til Elisa’s 
forældre Eva og Kim som var Tornerose og prinsen samt Nova’s mor som var den onde heks.  
 
Ressourcer: 
 
Igen til næste år, har dagtilbudsområdet fået tilført ekstra ressourcer, det betyder for os, at selv om 
vi ikke når helt op på samme antal børn som i år, kan vi beholde det personale vi har.  
 



Mad og måltidsstrategi: 
 
Hver stue har arbejdet med ”måltider er mere end bare mad” – der er ved at blive udarbejdet 
SMTTEmodel på de enkelte stuer omkring hele spisesituationen. 
 
Info omkring personale: 
 
Trine er fortsat sygemeldt, Malene som der har været barselvikar og som har dækket Trines fravær 
efterfølgende stopper d. 30.11. Vi arbejder på en vikarløsning hvis Trine fortsat er sygemeldt i 
december. Vores 2 studerende Laura i Spiregruppen og Morten i børnehaven stopper d. 30. 
november. Der kommer 2 nye studerende d. 1. december, Pia i børnehaven og Maria i 
Spiregruppen.  
 
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 
 

 


