Nyhedsbrev, oktober 2020
Nu er efteråret over os, der bliver samlet kastanjer og bladene får gyldne farver og daler ned fra træerne.
Vejret har indtil videre vist sig fra den milde side, dog har vi valgt at vi nu åbner børnehuset indenfor kl.
6.30. Når I afleverer jeres barn på mejsestuen i morgenstunden er det på med de blå futter eller af med
skoen inden i går ind i vuggestuens garderobe. Alternativ kan I sige farvel i døren til puslerummet og så
sende jeres barn den vej ind på mejsestuen.
Vi prioriter dog stadigvæk udelivet højt, derfor vil nogle forældre også stadigvæk opleve at aflevere jeres
barn ude i legeparken. Det vil være forskelligt fra dag til dag hvilket tidspunkt af morgenen vi rykker ud.
Derfor vil I nok også nogle dage opleve lidt opbrud i morgenstunden, hvor nogle børn er på vej i garderoben
for at tage overtøj på, mens andre ikke er nået så langt. Vi håber på jeres forståelse herfor.
Flere børn har allerede givet udtryk for at de savner at starte deres morgen i legeparken
Det er jo bare
herligt med sådan en udmelding fra børnene og det er med til at give os mod til at genoptage
morgenåbningen til foråret når det begynder at være lyst omkring åbningstid. Husk det handler mere om
påklædning end om vejret. Vi oplever at I er gode til at klæde jeres børn på til et spændende udeliv, så når I
synes det er koldt, vådt eller lignende så tænk lige efter om I selv har taget det varme udelivs tøj på eller
om der er fordi i kommer fra kontoret eller en varm bil.
Vi glæder os til et efterår og vinter med mange timer i legeparken og andet spændende udeliv. Forhåbentlig
vil det sammen med fortsat fokus på hyppig håndvask og afspritning danne grundlag for at alle kommer
gennem et efterår og vinter med mindst mulig forekomst af sygdom i forhold Covid-19 og anden forkølelse
og influenza.

Tilsynsrapport
I august havde børnehuset besøge af pædagogisk konsulent Annette Jønsson fra Viborg Kommune, som
skulle fører et ordinært tilsyn med den pædagogiske kvalitet i huset, jf. dagtilbudsloven. Efterfølgende har
vi modtaget feedback på de observationer som Annette har foretaget og som dannede grundlag for det
efterfølgende tilsynsmøde i september. Nu foreligger den endelige rapport, som vil blive offentliggjort på
vores hjemmeside, når den har været til gennemsyn ved personalet og bestyrelsen.
Herunder er indsat tilsynsrapportens afsluttende sammenfatning:
VORES NATURBØRNEHUS
4.1 Sammenfatning/primære opfølgningspunkter
Der er under observationen og i tilsynsmødet ikke fundet kritisable eller bekymrende forhold. Tilsynet i
forhold til de udvalget temaer viser, at Vores Naturbørnehus overordnet rummer en god pædagogisk
kvalitet og på flere områder en høj kvalitet. Der argumenteres fagligt og didaktisk for pædagogiske valg og
betingelser i det daglige pædagogiske arbejde eksempelvis på grund af corona.
Medarbejdere og ledelse har været åbne og engagerede i forhold til at udfolde den pædagogiske praksis og
imødekommende overfor de opmærksomhedspunkter, som fremkom under observationen og
tilsynsmødet. Den skriftlige tilbagemelding på observationerne er overleveret til lederen af Vores
Naturbørnehus.

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som børnehuset med fordel kan arbejde videre
med:
Det pædagogiske læringsmiljø, indretning ude og inde - Indretning af værkstedet og klasselokalet så de
fremstår som et indbydende og ordnede læringsmiljøer, og således at materialer og legetøj fremstår
inspirerende og tilgængeligt for børnene.
Det pædagogiske læringsmiljø, begreber og materialer - Adgang til og pædagogisk brug af materialer og
aktiviteter der understøtter børns udvikling af logisk tænkning, begreber, sprog og forståelse for ord, tal og
mængder, samt anvendelse af flere åbne spørgsmål i det pædagogiske arbejde med børnene.
Musikalsk legestue
Igen har vi været så heldige at Sahl Kirke tilbyder Musikalsk legestue for Vores Naturbørnehus. Der er
opstart for børnehaven allerede fredag d. 6. november 2020 og de efterfølgende 3 fredage i november.
Vuggestuen får et tilsvarende forløb i januar, hvor første gang er d. 8. januar 2021 og de efterfølgende 3
fredage i januar. Alle børne skal disse fredag være afleveret i børnehuset inden kl. 8.45 så vi kan når at får
fredagsboller, tisset af og klædt på til afgang mod kirken. Vi ser frem til nogle hyggelige fredage sammen
med Gunhild i Sahl Kirke.

Lanternefest
Årets fest lanterne fest bliver i år afhold i en anden form end den vi kender. Af hensyn til begrænsning af
smittespredning af COVID-19 har sundhedsstyrelsen meddelt at dagtilbud ikke må afholde sociale
arrangementer udenfor normal åbningstid ej heller forsamle forældre til sociale arrangementer i
åbningstiden. Derfor bliver året lanterne fest kun for børn og personale, men vi lover at festen nok skal
blive foreviget via billeder. På næste personalemøde vil personalet planlægge dagen og herefter vil der
hurtigst muligt blive meldt ud omkring festen via opslag i børnehuset.

Lucia
De sidste 4 år har Vores Naturbørnehus gået i Lucia optog gennem Sahl by og det er blevet til en dejlig
tradition og et fælles samarbejde mellem børnehus, menighedsråd og kirke. Desværre kan Vores
Naturbørnehus ikke deltage heri, af hensyn til begrænsning af smittespredning af COVID-19. Vi håber at alt
ser anderledes ud i december 2021, så vi igen kan samles og en god juletradition.

Julegudstjeneste i Sahl Kirke
Fredag d. 18. december 2020 kl. 10.00 er Vores Naturbørnehus inviteret til julegudstjeneste i Sahl Kirke. I
den forbindelse vil alle børne i børnehuset også skulle medbringe et stykke julepynt, som de selv har været
med til at lave i enten vuggestuen eller børnehaven.

En næsten hemmelig gæst og besøg af vores drillenisser Tip og Tap

Fredag d. 27. november kl. 13.00 får vi traditionen tro besøg af en gæst fra det høje nord, som optakt til en
december med mange dejlige traditioner og måske drillerier.
Vores husnisser Tip og Tap plejer at komme med hjem på besøg hos alle børn i børnehaven i december, det
skal vi selvfølgelig ikke ”snydes” for i år, selv om at vi skal døje med COVID-19. Vi har derfor lavet en aftale
med Tip og Tap´s kusine og fætter, så vi kan sikre en god og sjov tradition for børnene. Hver dag vil der som
vi plejer blive trukket et barn som skal have en nisse med hjem. Sammen med nissen følger en
plastiklomme med et stykke papir, hvor der kan skrives en lille fortælling om jeres barns besøg af nissen.
Den efterfølgende dag vil vi til morgensamling læse fortællingen op og indsætte det i nissebogen.

Lukkedage i 2021
På næste bestyrelsesmøde vil der blive lavet en endelig plan over lukkedagene i 2021 og offentliggjort
hurtigst muligt herefter i en mail til alle. I skal dog forvente at sommerferien bliver flyttet til ugerne 28,29
og 30, da Viborg kommune har valgt at flytte på deres sommerferie. Vores Naturbørnehus plejer at følge
skoledistriktets lukkeuger i forbindelse med sommerferien.
Forældreorlov
Fra fredag d. 30. oktober og frem til 22. april 2021 er Rasmus på forældreorlov. Vi ønsker Rasmus en god
orlov. Torsdag d. 29. oktober er sidst arbejdsdag for Rasmus og det fejrer han med en kæmpe omgang
pandekager over bål. Det bliver uden tvivl et hit for alle børnene. Mens Rasmus er på orlov vil det være
Randi som er primær voksen på Uglegruppen.

Velkommen til nye familier
Velkommen til Melvin på 1 år og Marius på 3 år og deres forældre, som starter på henholdsvis mejsestuen
og svalestuen mandag d. 2. november. Melvin og Marius er søskende og tilflytter til Bjerringbro. Vi glæder
os til at lærer jer at kende.
Velkommen til Oskar og familie som ligeledes stater mandag d. 2. november på Svalestuen. Oskar har gået i
dagpleje i MariesHus og bor lidt udenfor Sahl. Vi gælder os til at lære dig og din familie at kende.

Velkommen til nyt personale
I takt med at vi byder velkommen til nye børn og familier er der ligeledes behov for at mande op på
personalesiden.
På Mejsestuen kan vi d. 2. november byde Tina Bjerre velkommen. Tina er ansat som pædagogmedhjælper
og har flere års erfaring med vuggestuebørn senest fra en stilling i Livstræet i Vellev. Håber I alle vil tage
godt i mod Tina som primært vil være at finde i vuggestuen.
Desuden skal vi også sige velkommen til Karin Madvig, som er ansat i Rasmus´s orlov frem til 22. april 2021.
Karin har tidligere været i huset tilbage i februar 2020, så det bliver et glædeligt gensyn. Karin har første
dag tirsdag d. 3. november. Karin vil primært være tilknytte svalerne sammen med Tinna.

Tillykke med fødselsdagen til
Johan som er blevet 4 år i oktober
Niels som er blevet 1 år. Oktober
Tina Bjerre som kan fejre fødselsdag på fredag d. 30. oktober (ny Mejse voksen pr. 2.11.2020)
Isabella som bliver 5 år i november
Modi som bliver 2 år i november

Mange efterårshilsner fra
Rasmus, Sabina, Tinna og Randi

