
Nyhedsbrev februar 

 

Indvielse af legepladser  

Indvielse af legepladser (skole og vuggestue),-  og første spadestik torsdag d. 6. februar kl. 15. 

Kom og vær med til at fejre, at vi har fået gennemført og igangsat nogle af vores projekter.  

Borgmester Hans Ejner Bertelsen kommer og foretager den officielle indvielse af vores nye legepladser og 

hjælper med at tage første spadestik til garderobetilbygningen ved børnehaven.  

Vi håber, at så mange som muligt kommer forbi og nyder en kop kaffe og et stykke kage. 

 

Tilfredshedsundersøgelse 

I har alle modtaget en mail, hvor I har muligheden for at udfylde en tilfredshedsundersøgelse af Uglereden. 

Hvis man har to børn i Uglereden, kan man lave en ”samlet” besvarelse. 

Hvis begge forældre har modtaget en mail, kan man følgende: 

- Hvis man har 2 børn i Uglereden udfylder man for et af børnene eks mor barn 1 , far barn 2. 

- Hvis man kun har et barn i Uglereden kan begge forældre besvare 

 (det er jo ikke sikkert man er enig      ). 

 

Husk sidste frist er mandag i næste uge. 

Alle besvarelserne vil blive behandlet og diskuteret af forældrerådet, og resultatet af undersøgelsen vil 

fremgå på forældrerådets generalforsamling torsdag den 12.3.2020. 

Vi håber MANGE af Jer vil medvirke til denne betydningsfulde undersøgelse, og takker på forhånd for Jeres 

medvirken. 

 

Forældremøde 

I forbindelse med forældrerådets generalforsamling torsdag den 12.3 2020, afholder børnehaven og 

vuggestuen forældremøde i de enkelte grupper. 

I vil således få muligheden for at være sammen med de voksne der er på stuen, der hvor Jeres barn skal gå 

pr. 1.4.2020. 

Til mødet vil personalet informere om, hvordan dagligdagen forløber, hvilke aktiviteter Jeres barn vil blive 

tilbudt, pædagogikken i huset, og hvad I fremad skal samarbejde om, for at udvikle børnene bedst mulig. 

Vi håber på et stort fremmøde      . 

 



 

Nye medlemmer i forældrerådet 

Som nævnt afholder vi generalforsamling i forældrerådet torsdag den 12.3.2020. 

Denne aften har I mulighed for at stille op til valget, da der bliver 4 pladser ledig i rådet. 

Hvis I ønsker at stille op, må I meget gerne sende en mail til uglereden@uglereden.dk  

Få yderlig information om arbejdet i rådet, ved at kontakte det nuværende forældreråd eller Vivi. 

 

Fordeling af voksne og grupperum pr. 1.4.2020. 

PR. 1.4 2020. laver vi nye gruppefordelinger af personalet. 

 fordeling vil være således: 

Spirer: Kristian og Flemming ( i perioden 1.4-1.8) herefter bliver Kristian hornugle 

Hornugler: Majken ( i perioden 1.4 – 1.8 ) herefter bliver Majken perleugle 

Sneugler: Jette og Ulla 

Perleugler: Camilla L og Camilla J 

Vuggestuens fordeling af voksne vil være uændret. 

 

Spirerne vil have grupperum i Uglehuset, og hornuglerne vil bruge det gamle tweens-rum på skolen og 

krea-værkstedet der ligger i forbindelse med sløjdlokalet. 

De øvrige grupper vil forblive hvor de er. 
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