
 

 
  

   

For os i Grauballe Børnegård er december en måned med mange oplevelser. Julen startede allerede i 

november, da vi alle var til julefrokost på Svostrup Kro   

Rumpenisserne er atter på spil og børnene nyder deres ”nisseri”. Vi har klippet julepynt til huset og til 

kirken, sunget mange julesange og hørt julehistorier, set 0. klasse lave Lucia optog, været i Svostrup 

kirke, samt haft julehygge med glögg, æbleskiver og masser af småkager som børnene har bagt.  

Nu nærmer juleferien sig med hastige skridt og det er tid til at gøre status og skue fremad. Så her 

kommer et lille indblik i, hvad vi har sat i gang og hvad vi vil fortsætte med i det nye år.  

 

Vuggestuen har modtaget rigtig mange nye børn og flere starter op efter nytår, hvor vi vil have  

27 børn i vuggestuen. Vuggestuen vil fortsat lave aktiviteter i små børnegrupper. 

 

Børnehaven vil også i det nye år have fokus på Fri for mobberi og børnenes sociale samspil. 

Ugeprogrammet fortsætter som nu med cykeldag mandag, turdag tirsdag, hallen onsdage, 

Maxigruppen og Fugleungerne torsdag. Fredage lege og spontane aktiviteter. 

*Se på white board tavlen, om dit barn evt. skal på tur eller i hallen.  

 

Snart skriver vi 2018 – og der er masser af aktiviteter i det nye år: 

 

• Aktivitetskalender for 2018 indeholder de aktiviteter som vi pt. har datoer på. Vi har planlagt 

aktivitetsuger i tråd med pædagogiske læreplanstemaer og Fri for mobberi.  

Aktivitetskalenderen er omdelt til alle og kan læses på DayCare og på hjemmesiden: 

www.gudenåen.silkeborgkommune.dk/grauballeboernegaard 

 

• En gruppe forældre vil snart planlægge Maxibørnenes overnatning – datoen bliver aftalt i 

starten af det nye år.  

 

• Fælles feriepasning 2018: Grauballe Børnegård vil være lukket: 3 dage før påske, dagen  

efter Kr. Himmelfartsdag, 5. juni samt i ugeerne 28, 29 og 30.   

 

• I det nye år vil vi fortsætte indsatsen med Samarbejdsmodellen Trivsel på tværs. Personalet 

skal på endnu en kursusaften i februar. I fremtiden skal vi lave trivselsvurderinger af alle børn 

2 gange årligt i henholdsvis marts og oktober måned. 

 

• Vi forventer, at loven med reviderede pædagogiske læreplaner vil blive udsendt i starten af  

det nye år. I september skal vi på pædagogisk dag arbejde med ”Nye styrkede læreplaner”.                                                  

 

Personale:                                                                                                                                                       

Aase er vendt tilbage og trives godt i børnehaven. Aase er tilknyttet Svalerne.  

Rebecca er ny pædagog studerende og skal være i vuggestuen frem til 31. maj.     

Lone H. er ansat i vuggestuen frem til sommerferien 2018.  

 

 

Nu er året ved at rinde ud, derfor vil vi også sige jer forældre tak for det gode samarbejde i hverdagen 

ogfor jeres store fremmøde når vi har forskellige arrangementer her i Grauballe Børnegård.  

Det er dejligt, at opleve en positiv opbakning fra jer forældre! 

 

 
Hele personalet ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår!  
 

 

På personalets vegne - Tove                   

http://www.gudenåen.silkeborgkommune.dk/grauballeboernegaard

