
 

 

Børnenyt 

 

Elverhøjen: 
 

Velkommen til Alferne: 
 
Farvel til:  
Ida 
 
Tillykke med fødselsdagen til: 
 
Tillykke med blemedalje til: 
Mynthe og Emmalie 
 
Nye Feer:  

 
Jættestuen:  
 

Velkommen til:  
Ida 
 
Farvel til: 
 
Tillykke med fødselsdagen til:  

 
 
         

 
Så er vi næsten alle sammen tilbage efter sommerferie, og hverdagen og de fasteaktiviteter lige så. 
Sommeren er forløbet fint med tid til at sommerhygge med børnene -  bl.a. har vi som vanligt været på 
idrætsefterskolen. Vi besøgte også Studiegartneriet på Gildehøjvej, hvor vi spiste tomater i lange baner. 
Og så har vi også fået vasket legetøjet   
 
 
 
 
 
 
                                             
 
 
Ugetemaerne vi arbejder med er planlagt med udgangspunkt i 
læreplanens 6 temaer – i denne måned særligt med det/dem, 
 der er markeret:  
  

 Barnets alsidige personlige udvikling  

 Barnets sociale kompetencer  

 Barnets sproglige udvikling  

 Krop og bevægelse  

 Natur og naturfænomener  

 Kulturelle udtryksformer og værdier 
 

Hvordan:  

 Vi skal arbejde med venskaber på tværs af stuerne, hvor 
der bliver iværksat aktiviteter, hvor de små og de store er 
sammen. Bl.a. skal de farve billeder sammen, og de får 
opgaver, hvor de skal hjælpe hinanden. 

 Der bliver lavet venskabstræer, og vi taler om, hvad 
venskaber betyder for os. 

 Der iværksættes lege, der styrker fællesskabet. 
 

 
I øvrigt:  
 

 
Forældreaktivitetsdag den 27/9 kl. 14.30 – 15.30     
   

VEND! 

Velkommen til børnehavens nyhedsbrev 



 

 
 

 

 

1.  

2.  

3.  

4. Hele Elverhøjen på tur i nærområdet                    6 

5. Vejrbitten-gul gruppe 

6. MiniVejrbitten/Ugler 

7. Musik/ Vejrbitten-rød gruppe 

8.  

9.  

10.  

11. Bål                                                                               37 

12. Vejrbitten-rød gruppe 

13. MiniVejrbitten/Ugler 

14. Hele huset: ’Små synger sammen-dag’ på bytorvet 

15.  

16.  

17.  

18. Hele Elverhøjen på tur i nærområdet                  38 

19. Vejrbitten-gul gruppe 

20. MiniVejrbitten/Ugler 

21. Musik/ Vejrbitten-rød gruppe 

22.  

23.  

24.  

25. 39 

26.  

27. FORÆLDREAKTIVITETSDAG/MiniVejrbitten/Ugler 

28. Musik 

29.  

30.  

  

Personalenyt 

 

Ferie o. lign.:  
Husam ferie uge 35,36,37,38 
Louise ferie uge 38 

Studerende:  
Vi får studerende igen den 2/10-17/11  

Praktik og lignende:   
Maiken løntilskud 28/8 – 27/11 
Hanne vikar  

Bestyrelsen har ordet 

Sommer og ferietid er nu næsten overstået 

for både børn og personale. Vi håber dog på 

at september viser sig fra sin bedste side 

vejrmæssigt. 

Bestyrelsen skal nu i gang med møderne i 

efterårssæsonen, og skal som noget af det 

første forholde sig til Kalundborg Kommunes 

forslag til budget for 2018. Det er jo som 

bekendt valgår, og der ser umiddelbart ikke 

ud til at være forslag, der medfører 

nedskæringer eller andre andre gener for 

dagtilbuddene. 

Efteråret bringer også et evalueringsmøde 

med Gørlev Idrætsforening om vores 

samarbejde om bevægelsesaktiviteter. Vi 

håber på at vi kan fastholde og meget gerne 

udbygge samarbejdet med GIF. Bestyrelsen 

ser gerne at vi laver nogle fælles 

familiearrangementer, for at signalere at 

daglig bevægelse er en opgave, der bedst 

løses når alle forpligter sig i fællesskab. 

 

 

 


