
 

 

Nyhedsbrev februar 

Forlængelse 

Kære forældre vi beder jer holde ud lidt endnu, så skal vi gøre alt hvad vi kan, for at ingen i 

Uglereden bliver syge med corona. Ved fælles hjælp er vi sikre på, at  vi nok skal komme godt 

igennem denne tossede tid. Så hvis I fortsætter med at smøre madpakker til frokost til børnene i 

vuggestuen frem til den 28/2, så bruger vi den ekstra tid det udløser for os, på at vaske legetøj og 

de mange berøringsflader af flere gange dagligt.  

Vi vil også gerne opfordre jer til, at børnene har spist morgenmad inden de kommer. Har man ikke 

mulighed for det, er der morgenmad frem til 7:30 i vuggestuen og 8:00 i børnehaven 

 

Husk at søskende IKKE må færdes i vuggestuen/børnehaven medmindre de er i autostol. 

Påmindelse om mundbind og sprit er vel næsten unødvendigt, men bliver dog nævnt alligevel.😉 

 

Tilfredshedsundersøgelse 

Mange tak til de af jer der tog sig tid til at besvare vores tilfredshedsundersøgelse. 

Alle besvarelserne vil blive behandlet af personalet og forældrerådet, og resultatet heraf vil 

fremgå på den generalforsamling vi forventer at afholde til marts. 

 

Personale 

Vi har fået en sød ny vikar ved navn Johanne. 

Vores nye studerende Sandra er også startet, og vil være studerende i børnehaven. 

Mere info om begge følger senere. 

 



Garderober 

I Uglereden har vi altid fokus på at hjælpe jeres børn til at blive så selvhjulpne som muligt. 

Hvis I vil understøtte det, vil en stor hjælp for jeres kære børn være at I sørger for: 

 pakke skiftetøj ud af poser 

 Hænge jakker m.m. op så retsiden vender ud 

 Vende retsiden ud på ALT skiftetøj 

 Stille fodtøj nederst i garderoben 

 Sørge for at der altid er det nødvendige skiftetøj m.m. 

Denne lille opfordring er til alle jer forældre i såvel vuggestuen som børnehaven 😊 

 

Vinterferien: 

Åbningstider i børnehaven: 

Mandag – torsdag: 6:15 -17:00 

Fredag .15 – 16:00 

Der er tilmeldt 9 -11 børn denne uge. 

 

Vuggestuen: 

Mandag – torsdag: 6:15 – 16:30 

Fredag: 6:15 – 16 

Der er tilmeldt 7 -12 børn 

Vi gør jer opmærksomme på, at de tidspunkter I har tilmeldt jeres barn skal overholdes, - hvis I har 

ændringer skal I kontakte personalet hurtigst mulig. Det skyldes personalets vagtplan og 

afholdelse af ferie er tilrettelagt efter jeres pasningsbehov. 

 

Dagligdagen 

Det er koldt derude og derfor trækker de små i børnehaven mere og mere indenfor i 

formiddagstimerne. Langt de fleste dage har de derfor gruppe tid inde i børnehaven, og leger så 

udenfor om eftermiddagen. Vi ved godt at ifølge corona reglerne skal vi opholde os ude mest 

mulig, men vores vigtigste opgave er, at give de små en god og meningsfuld dagligdag, så vi vasker 

gerne flader/legetøj/hænder og lufter ud en ekstra gang, for at opnå det. 


