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Forældrebestyrelsens 

 

 NYHEDSBREV 
 

September 2018 

Bedsteforældredagene 

Den nye bestyrelse  

 

Vigtige datoer 

To fantastiske og meget 
forskellige dage. Mandag formiddag med 
høj sol, udendørs-leg og æblemost i 
spandevis. Fredag formiddag byder Mie 
velkommen til "badeland" i kølvandet på 
morgenens skybrud, og formiddagen nydes 
da også for de flestes vedkommende 
indendøre med leg, spil og huler i grupperne samt æbleskrælning 
på atelieret. 

Super hyggelige dage med verdens skønneste bedsteforældre. 

Forældrebestyrelsen  
Den nye bestyrelse (billedet til højre) blev valgt efter et super 
spændende foredrag på Bredagerskolen med Rasmus Alenkær d. 12. 
juni. Bestyrelsen er allerede godt i gang – og ved sidste møde blev 
det bl.a. vedtaget at madordningen på Grangaard skal forsætte og 
Gitte bliver derfor hos os de næste 3 år (hvis hun ønsker det)! 
Vi er altid til rådighed, og I er meget velkommne til at tage fat i os 
eller kontakte os med stort og småt (mails findes på hjemmesiden).  
 

Bagest fra venstre: Michael (formand), 

Kristiane, Vinni, Jane, Iben, Lone (Leder) & Gro. 

Forrest fra venstre: Charlotte (medarbejder), 

Maiken, Mie (souchef) & Mathilde 

 

Et stort tak til Ann Louise og 
Lene for deres gode 
bestyrelsesarbejde de 
foregående år. Vi ser frem 
til endnu nogle spændende 
år, hvor vi forhåbentligt 
forsat kan understøtte at 
Grangård er et godt sted at 
gro. 
                  Forældrebestyrelsen  
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FORÆLDREKAFFE DEN 20/9 KL 14:30-16:30 
                                              – med kaffe, hygge og tekstbrygning 
 

Kom og hyg, snak og hvis du har lyst - hjælp med at skrive Grangårds 
sang. Vi vil lave en hyldestsang af vores yndlingsinstitution. Hvad end 
du er en habil digter eller en katastrofal ordsmed, vil vi gerne have 
dit og dit barns input. Vi har nogle sedler og spørgsmål klar og så 
håber vi på at du vil skrive 
dine tanker, og barns 
guldkorn, ned til os. Så skal 
vi nok arbejde på at smede 
det sammen i sidste ende. 
 

 

4. december 2018, forældrekaffe 

4. marts 2019, fastelavn 

3. maj 2019, legepladsdag 

21. juni 2019 sommerfest. 

 

    



 

 

  

Talent 

[Navn], Kunstner på plakaten 

Morbi semper ante ut nibh. Ut aliquam. Praesent euismod 

ligula. Aliquam sem arcu, bibendum ut, molestie feugiat, 

condimentum a, lectus. Mauris enim ante, congue eget, 

placerat et, elementum vitae, lectus.  

[Navn], Kunstner på plakaten 

Pellentesque urna neque, laoreet sed, euismod nec, feugiat 

sed, neque. Curabitur tempus, quam eu placerat pretium, 

nulla erat rhoncus mauris, a lacinia quam arcu ac tortor. 

Omfatter også 

Navn: rolle 

Navn: rolle 

Navn: rolle 

Navn: rolle 

Navn: rolle 

Navn: rolle 

Navn: rolle 

Navn: rolle 

Navn: rolle 

Navn: rolle 

Navn: rolle 

Navn: rolle 

Navn: rolle 

Navn: rolle 

Navn: rolle 

Navn: rolle 

Produceret af [Navn] 
Etiam tortor dolor, imperdiet egestas, pharetra ut, ultrices 

hendrerit, tellus. Aenean gravida libero porta ipsum tristique 

bibendum. Donec ligula est, fermentum sed, fringilla id, 

semper ut, magna. Phasellus iaculis fermentum nibh.  

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Åbne Rådgivninger Sommerfest 

Fredag den 15. juni var der igen fest på Grangård. En super hyggelig 
dag, som både bød på fine hjemmelavede drinks, æggekage og ikke 
mindst trylleri! Her fik Jacob tryllet 2 fine kaniner op af hatten som 
Grangård nu har haft - og får stor glæde af hele sommeren og 
efteråret.  
 
Grangård har fået dyr igen… 
Grupperne har skiftevis en dag om ugen, hvor de har ansvaret for 
kaniner, høne og kyllingerne, som nu er blevet store.  
Det har skabt stor glæde og læring.  
Tak til alle de forældre, som har meldt sig til hjælpe med dyrene i 
weekenden, tak til de gode voksne på Grangård som har passet 
dyrene hele sommerferien  
og i weekenderne.  
 

... er en række gratis forebyggende tilbud, som er målrettet til 
forældre med børn mellem 0-8 
år, der er motiverede for at 
modtage råd og vejledning. 

TIDLIG HJÆLP …er til alle os 
forældre, der ønsker hjælp til 
selvhjælp i forhold til børnene. 
Hjælp til at få overblik over 
egen situation og få nye 
handlemuligheder. 

Hvis du ønsker Tidlig hjælp 
udfyldes et henvendelses- 
skema, sammen med en 
fagperson: 
https://tcbu.vejle.dk/skemaer/rådgivning  

 

Du kan også ringe, SMS, maile eller møde 
op hos ÅBEN RÅDGIVNING i åbningstiden 
(kan forekomme ventetid). 
 

Du vil blive taget alvorligt og tilbudt en 
samtale af en uddannet erfaren rådgiver 
fra Vejle Kommune. Alle har tavshedspligt 
og der føres ikke journaler. 
 

 

De kan hjælpe os forældre, som f.eks. 
oplever at:  

 Meget af tiden går med at skælde ud  

 Barnet er påvirket af f.eks. skilsmisse, 
dødsfald eller sygdom 

 Barnet har svært ved at lege selv og 
vil have meget opmærksomhed  

 Barnet har svært ved den sociale 
kontakt med andre børn 

 Vi er uenige eller usikre i forhold til 
børneopdragelse 

 Barnet har svært ved at acceptere 
regler og krav 

 

 

  Åbningstider: 
 mandage kl. 15 – 18 
 torsdage kl. 16 – 19 
 
 Vester Engvej 10, 2 sal 
 7100 Vejle 
 TEL: 23 38 34 25 
 E-mail: 
aabenraadgivning@vejle.dk 
 
 

  

Legepladsdag 
4. maj 2018 holdte vi en dejlig legepladsdag på Grangård, hvor både 
børn og voksne bød ind med alt fra hårdt arbejde til hyggeligt 
samvær. Legepladsdagen styrker de udvendige rammer på Grangård 
til gavn for vores børn, men her skabes også fælleskab både forældre 
imellem og forældre og personale kan lære hinanden bedre at kende. 
Der var over 140 tilmeldt til spisning, hvilket er helt fantastisk. TAK til 
alle der kom og var en del af dagen - såvel børn som voksne! 

Vi ses igen den 3 maj 2019 
Tak til alle der kom og var en del af dagen - såvel børn som voksne... 

Vi ses igen den 3 maj 2019! 


