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Dagplejen
Så går vi lysere tider i møde og
det er dejligt at tænke på at
vintergækkerne og erantis og
krokus er på vej op ad jorden.
Vores legestuegrupper – tirsdag
og onsdag, som blev etableret i
sommer – fungerer rigtig godt.
Børnene har vænnet sig til nye
voksne og mange har fået nye
legekammerater.
For at skabe ro og tryghed for
børnene har grupperne lavet en
rimelig fast struktur som er helt
kendt for børnene nu. Når f.eks
Mary tager kasketten på, ved
børnene, at nu skal de ind i
salen og synge osv.

Dagplejeprofiler

Forældretilfredshed
Svarprocenten på
forældretilfredshedsundersøgels
en var 51 %. Nu er resultatet
kommet og det er positivt.
Langt de fleste forældre er
meget tilfredse med deres barns

pasning i vores dagpleje og det
er vi selvfølgelig rigtig glade for.
Du kan se hele resultatet af
undersøgelsen på dagplejens
hjemmeside i uge 5.

Unimukken
Dagplejerne har også været i
gang med at lave deres egen
personlige dagplejeprofil.
De ligger alle på Brabrand
dagtilbuds hjemmeside, er så
flotte og vi har allerede fået
mange positive tilbagemeldinger på dem. De vil helt
sikkert skabe interesse for vores
dagplejeafdeling.

Her i Unimukken har vi taget
imod mange nye børn og deres
forældre i vuggestuen de sidste
par måneder. Der blev nemlig
nogle pladser i vuggestuen efter,
at alle de store børn er flyttet
over i børnehaven. Det er så
dejligt at kunne følge vores børn
fra når de kommer som bitte
små mennesker, som har svært

ved at undvære deres forældre i
begyndelsen til de - i løbet af et
par år - er robuste, selvstændige
og parate til at indtage
børnehaven!
Storebørnsgruppen
Skolebørnsgruppen er startet op
og fortsætter med at mødes 2
dage om ugen indtil juni. Der
arbejdes meget med
selvstændighed og fællesskab i
gruppen. Det lyder lidt
modstridende, men er faktisk 2
meget nødvendige kompetencer,
når man starter i skole.
BørneIntra
I Unimukken er vi ved øve os i at
blive bedre til at bruge
BørneIntra. Vi har et mål om at
bruge BørneIntra i stedet for
papirsedler inden sommerferie!

Viben
Det vigtigste, der har sket i
Viben siden sidst er nok, at
Viben har fået en ny leder.

fastelavn for forældrene. Derfor
kunne man opleve mange
forældre give den gas ved
fastelavnstønden tirsdag og
onsdag aften i sidste uge. Et par
meget festlige aftener!!
Snart Skolestart!

Vi er i gang med en god proces,
hvor vi lærer hinanden bedre at
kende, og hvor vi i fællesskab
arbejder med hvordan Viben
skal se ud i fremtiden.
Personaleweekend
Vi tager på personale weekend
d.26. februar hvor vi virkelig kan
fordybe os i
planlægningsarbejdet. Tusind

Tiden flyver af sted og vores
skolebørnsgruppe er godt i gang
med at glæde sig til at komme i
skole. Ellers går tiden med
masser af udendørsliv – ved
bålet på legepladsen, på Sølyst
eller på tur. Vi har lige booket
haver til den kommende
havesæson på Sølyst – så er
Mary vores køkkendame glad.
Hun modtager gerne
resultaterne af vores arbejde i
haverne, som hun tryller til
vores frokost :-)

Kloden
I Kloden er vi kommet godt i
gang i det nye år, vi får en del
nye børn i vuggestuen i løbet af
foråret. Det er rigtig dejligt, vi
har bestilt en ny sandkasse til

vuggestuebørnene, så de får et
sted at lege.
I børnehaven er strukturen ved
at falde på plads, så der er mere
ro og regelmæssighed for
børnene. Der er kun 1 barn, som
skal starte i skole til sommer, så
børnegruppen er stabil lang tid
fremover.
Ny medhjælper
I børnehaven har vi ansat en ny
medhjælper, han hedder William
og starter 22/2.

Mælkevejen
Efter nytår er der rigtig mange
børn i børnehaven, det giver lidt
trængsel, men vi har da fået
garderober til alle.

Pia fra vuggestuen er startet i
børnehaven, og hun bliver der,
selvom Jette snart kommer
tilbage fra uddannelse. Og
Annette er fortsat leder i både
Kloden og Mælkevejen.
Fastelavn

tak for jeres opbakning i forhold
til tilbagemeldinger vedrørende
pasningsbehov denne dag :-)

Vi har holdt fastelavn med flotte
udklædte børn.

Traditioner
Som I ved har mange gode
traditioner og en af dem er
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katten af tønden og spiste
fastelavnsboller.
I vuggestuen var det Yunes der
endelig fik slået tønden i stykker,
og derved udløst spændingen
om hvad der egentligt var i
tønden… Han fik sin kattekonge
krone.

Økologisk guldmærke

Brian, der hver dag laver dejlig
mad til os, har sikret os det
økologiske guldmærke.

Vi har i vuggestuen i efteråret
afsluttet forældregrupper, hvor
forældrene udtrykker tilfredshed.

Vi fortsætter succesen med
forældrekaffe for hele huset en
gang om måneden.

Idrætsbørnehuset
Fastelavn

Fredag d. 5 februar havde
Idrætsbørnehuset besøg af
ninjaer, spiderman, Hulk,
prinsesser, Elsa, jordbær, et træ,
en kanin, en kat, en gorilla og
mange andre :-)

Vi havde vores årlige
fastelavnsfest, hvor vi slog
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Storebørnsgruppen og
fantastiskbørnsgruppen
samledes i nichen, og havde
hver deres tønde, de skulle have
slået ned!
Der var rigtig mange stærke
børn! Det var Amar og Hadi, der
blev kattekonger, mens Nazar
og Musab blev kattedronninger.

Legepladsen

Vores hegn er nu endelig færdig
– vi venter bare på at foråret
kommer, så det nysåede græs
kan få ordentlig fat!
Vi glæder os rigtig meget til at vi
kan indtage hele legepladsen, og
få vores nye fodboldmål frem.

Det betyder at mellem 90 og 100
% af vores råvarer er økologiske.
Vores menuplaner kan ses på
tavlen ved køkkenet, og på
forældreintra samt
hjemmesiden.

