
Nyhedsbrev – December 2018 

Glædelige december 

Det sørme det sandt december….. Tip og Tap har nu været på besøg hos alle børn, men der sker mærkelige 

stadigvæk mærkelige ting rundt omkring Husnissen er kommet med et julesok til Tinna, men den er 

åbenbart i drillehumør for den spiser selv chokoladen og kommer det tomme papir i sokken og be´r om 

mere. Hver dag i december julehygger vi med at lave julepynt, bage pebernødder, læse julehistorien om 

Tiske og Taske og danse om det flotte juletræ, vi har fået af Søren. Det er en dejlig måned med højt humør, 

både børn og voksne bliver en lille smule kullerede, I må bærer over med os Forhåbentligt kan I ser frem 

til en flot julegave fra jeres dejlige børn d. 24. december. 

Lucia 

Ja det er jo idag d. 13. december, at vi går i Lucia optog til Sahl Kirke, hvor der vil være en børnevenlig 

Luciagudstjeneste. Vi går fra børnehaven kl. 16.30, hvis du påtænker at hente dit barn inden, skal I være 

tilbage i børnehaven senest kl. 16.00. I har alle fået et særskilt informationsbrev på jeres barns rum. 

Julefrokost i børnehaven 

17. december tak for jeres hurtige tilbagemelding med hjælp til maden, vi glæder os til en dejlig frokost 

med børnene. 

Takststigning 

Det oplyses hermed at Viborg Kommune pr. 1. januar 2019 har valgt, at hæve prisen for en 

daginstitutionsplads. Børnehavens bestyrelse har på den bagrund valgt, at følge kommunes takster. Taksten 

for en fuldtids børnehave plads pr. 1.1.2019 er derfor kr. 1.806,00 pr. måned. En deltidsplads er kr. 

1.084,00 kr. pr måned (en deltidsplads er 20 timer ugentligt og skal aftales individuelt). Juli måned er 

fortsat betalingsfri.  

Desuden er det besluttet på sidste bestyrelsesmøde, at børnehavens frugtordning stiger til 75 kr. pr. 

måned. 

Musikalsk legestue 

Til februar starter vi på en ny omgang musikalsk legestue i kirken, det vil i perioden være hver fredagen fra 

kl. 10 til 11. Det er Sahl Kirke som står for programmet, som vil indeholde sang, musik, bevægelse, lege og 

rytmik. Sidste gang fredag d. 12. april. 

Velkommen og tillykke 

Velkommen til Stefan og familie, som er begyndt i børnehave 1. december. Stort tillykke skal der også lyde 

til Stefan som blev 3 år 3. december. 

Juleferie 

Husk at børnehaven er lukket mellem jul og nytår – vi ses igen den 2. januar 2019. 



Glædelig december og godt nytår til alle 

Tinna, Rasmus og Randi 


