
Kære forældre! 
 
 
Musikforløb: 
 
Så er det sidste gang i denne omgang at Katja fra musikskolen har været her, og har 
haft sang og musik med børn fra Spætterne. Det har været et rigtig godt forløb, som 
børnene har nydt. Vi regner med at booke et forløb igen i det nye år. 
 
Spil dansk: 
 
Der er spil dansk med morgensang d. 1. november kl. 9.00 i Fuglereden. 
 
Hele huset læser eventyr: 
 
Som afslutning på vores tema eventyr holder vi fernisering/afslutning d. 13. november, der kommer 
en invitation senere. 
 
Udegruppen: 
 
Vores udegruppe med børn fra Spætterne er startet op igen. Man kan se hvilken børn der er i 
udegruppen på tavlen ind til fællesrummet. Morten og Birte er voksne på gruppen, Sandra overtager 
efter Morten når han er færdig med sin praktik. Udegruppen går ud kl. 9.00 og laver forskellige 
aktiviteter, eller leger. De spiser frokost nede i vores skur og det også er muligt at tænde op i 
brændeovnen hvis det er koldt. Skuret bliver også brugt til aktiviteter. 
 
Mad og Måltider: 
 
Struer kommune har lavet en mad- og måltidsstrategi – i forbindelse med den, skal hver afdeling 
lokalt udarbejde en handleplan med udgangspunkt i fem fokusområder: 
 

• Sund mad for alle 
• Måltidet er mere end bare mad 
• Borgernes medbestemmelse 
• Hverdagens mange fester 
• Professionel tilgang 

 
Arbejdet er lige gået i gang, mad- og måltidsstrategien har været drøftet i bestyrelsen og på 
personalemøder, vi har på personalemødet udarbejdet en handleplan som vi skal arbejde med det 
næste års tid. Det vil betyde nogle ændringer hen af vejen både for jer og for os. Vi vil blandt kigge 
på hvordan vi fejrer fødselsdage samt hvornår vi servere sukkerholdige fødevarer. Det er Struer 
kommunes ønske, at forældrene selv har mulighed for at bestemme, hvor mange søde og usunde 
sager deres børn spiser. 
Langt hen af vejen er vi rigtig godt med, vi følger allerede fødevarer styrelsens anbefalinger for 
institutionskost både i frokostmåltidet og til morgenmaden. Til morgenmaden har vi lavet den 
ændring, at der nogle morgener er rugbrød i stedet for boller. Samt at der ikke er sukker på 
morgenbordet. 
I vil løbende bliver orienteret når der bliver lavet nye tiltag eller sker ændringer. 



 
Personale: 
 
Trine som er pædagog hos Spætterne er blevet langtidssyg, hun skulle have været startet i mandags 
efter sin barsel. Birte vil være fuld tid i børnehaven indtil videre, og der er ansat en vikar til 
vuggestuen, i de timer Birte havde der. Derudover er Kamilla kommet tilbage, Kamilla er 
pædagogisk assistent elev og skal være her frem til d. 24. april 2019, Kamilla er tilknyttet 
Spætterne. 
I vuggestuen, hos Ællingerne starter Nisrin som pædagogstuderende i sin første praktik, Nisrin skal 
være her fra d. 22.10 – 7.12. 
 
Vikarer: 
 
Vi har igennem en periode haft en del nye vikarer, der er mange af vores vikarer som får fast 
arbejde efter kort tid, det er selvfølgelig uheldigt for os, men heldigt for dem. Derfor har der været 
en del udskiftning af vikarer. 
 
Åbningstider: 
 
I Bremdal Dagtilbud har vi åbent mandag til torsdag kl. 6.15 – 17.00 og fredag kl. 6.15 – 16.00, 
afleveringen kan ske fra kl. 6.15, her er den første medarbejder mødt ind og er i gang med at lave 
morgenmad, og afhentningen kan selvfølgelig ske frem til vi lukker, men i kan ikke forvente kort 
før lukketid at få en længere snak om jeres barns dag.  
 
Lånetøj: 
 
Hjælp, vi mangler stadig lånetøj både i vuggestuen og i børnehaven, det er især underbukser, bukser 
og strømper. Så hvis der er nogen der har noget liggende modtager vi det meget gerne. 
 
Sikkerhed på legepladsen: 
 
Af sikkerhedsgrunde er det ikke tilladt at have hættetrøjer, snore, halsedisser og halstørklæder på i 
institutionen. Der er risiko for at hænge fast og komme til skade. Skulle det alligevel ske, tillader vi 
os at pille det af. 
 
Hvis man har en undring: 
 
Hvis man støder på noget i dagligdagen når man afleverer 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 

 


