
	  
	  	  	  	  	   

Organization	  Præsenterer:	  

Lorem	  Ipsum	  Dolor	  

[Dato	  og	  sted]	  

Somm 

  

 

	  
Forældrebestyrelsens	  

	  

	  NYHEDSBREV 
	  

November	  2019	  

Æblefest	  -‐	  Grangaards	  fødselsdag	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  
• JULEFORÆLDREKAFFE	  Ons.	  D..	  04/12	  	  

2019	  KL	  14:30-‐16:30	  
	  

• LEGEPLADSEFTERMIDDAG	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fre.	  d.	  01/05	  2020	  
	  

• FORÆLDREMØDE	  MED	  VALG	  	  
• Ons.	  d.	  15/04	  2020	  

Vi	  vil	  lige	  minde	  jer	  om,	  at	  vi	  stadig	  har	  brug	  for	  jeres	  
hjælp	  i	  weekenderne	  til	  at	  fodre	  vores	  store	  kaniner	  
og	  søde	  høns.	  I	  finder	  skemaet	  for	  fodring	  under	  
computerskærmen	  i	  børnehaven,	  hvor	  I	  tjekker	  
jeres	  børn	  ind	  og	  ud.	  	  
Vi	  er	  meget	  taknemmelige	  for	  jeres	  hjælp.	  Uden	  

den	  kunne	  vi	  ikke	  have	  dyrene!	  

Grangaards	  fødselsdag	  blev	  fejret	  med	  manér	  både	  på	  stuerne	  og	  på	  
torvet.	  	  
Æbler,	  flag,	  boller,	  teater	  og	  glade	  børn	  og	  voksne	  er	  den	  bedste	  
opskrift	  på	  en	  skøn	  fødselsdag.	  

Vigtige	  datoer:	  

Hønsefødder	  og	  gulerødder…	  

• Husk	  at	  tjekke	  op	  om	  
garderoben	  matcher	  vind	  og	  
vejr.	  	  

• Husk	  at	  lade	  børnene	  tage	  del	  i	  
at	  få	  tingene	  hængt	  op	  om	  
morgnen	  så	  de	  ved	  hvad	  de	  har	  
med	  og	  hvor	  det	  hænger.	  

• Det	  er	  ikke	  kun	  en	  hjælp	  til	  
personalet,	  men	  i	  særdeleshed	  
til	  børnene	  der	  får	  mulighed	  for	  
at	  hjælpe	  sig	  selv	  i	  garderoben	  
når	  tøjet	  hænger	  i	  nå-‐højde	  J	  	  

Den	  perfekte	  garderobe	  



	  

	  

	  	  	  	  	  	  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.	  	  
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DK’s?..	  nej:	  Verdens	  bedste	  bedsteforældre..	   	  
kunstig	  rygrad	  og	  fået	  gode	  øvelser	  til	  hele	  
ryggen	  af	  Inga’s	  mor	  Maria,	  som	  er	  
kiropraktikker.	  	  Pigerne	  på	  Dueslaget	  har	  
ligeledes	  fået	  sat	  det	  flotteste	  hår	  af	  Lia’s	  
mor	  Tina,	  som	  er	  frisør.	  	  
Vi	  er	  privilegeret	  at	  vores	  forældre	  er	  med	  til	  
at	  give	  børnene	  sådan	  nogle	  gode	  oplevelser.	  
Tak.	  
Ressourcebanken	  er	  en	  bog	  med	  forskellige	  
kategorier.	  Her	  kan	  I	  forældre	  udfylde	  en	  
seddel	  med	  det,	  som	  I	  kunne	  have	  lyst	  til	  at	  
gavne	  Grangård	  med.	  Det	  kan	  være	  alt	  fra	  
højtlæsning,	  til	  ting	  og	  sager	  til	  Remida,	  træ	  til	  stærekassen,	  gode	  evner	  på	  
en	  symaskine,	  mange	  æbler	  i	  haven,	  stor	  viden	  om	  edderkopper	  osv.	  Det	  
er	  naturligvis	  frivilligt	  at	  deltage,	  ligesom	  der	  ikke	  er	  garanti	  for,	  at	  alle	  
bidrag	  vil	  blive	  benyttet.	  

Tusind	  TAK	  til	  alle	  fremmødte	  
bedsteforældre	  for	  den	  store	  og	  rørende	  
deltagelse	  ved	  vore	  Bedsteforældredage	  i	  
år.	  I	  år	  var	  der	  kaglende-‐hønse-‐sang	  og	  
nervepirrende-‐hønse-‐dramatik	  på	  Torvet	  kl.	  
9,	  hvor	  også	  ræven	  var	  på	  spil	  af	  flere	  
omgange.	  Bagefter	  fordelte	  vi	  os	  i	  
grupperne	  og	  nød	  børnenes	  hjemmebag.	  
Der	  var	  fri-‐leg	  overalt	  på	  Grangård	  og	  ved	  
frokosttid	  mulighed	  for	  at	  spejle	  æg	  over	  
bål	  på	  engen.	  Kl.	  14	  blev	  der	  hygget	  med	  
hjemmebagt	  kage	  inden	  de	  sidste	  kroge	  af	  
den	  gamle	  gård	  blev	  vist	  frem	  og	  trætte	  
bedsteforældre	  fulde	  af	  røg	  og	  ”med-‐en-‐fjer-‐på”	  kunne	  vende	  næsen	  
hjem…	  
Vi	  vil	  gerne	  minde	  om	  at	  forældre	  og	  bedsteforældre	  altid	  er	  velkomne	  her	  
i	  vores	  hus.	  Har	  du	  eller	  en	  bedsteforældre	  god	  tid	  til	  at	  aflevere	  en	  
morgen,	  er	  I	  velkomne	  til	  blive	  og	  drikke	  en	  kop	  kaffe	  sammen	  med	  os	  ved	  
formiddagsmaden	  kl.	  9	  og	  for	  eksempel	  være	  med	  til	  en	  samling	  i	  
grupperne.	  Vi	  tror	  på,	  at	  broen	  mellem	  familie	  og	  Grangård	  bliver	  både	  
vedkommende,	  tryg	  og	  langt	  smukkere	  at	  betræde,	  når	  vi	  får	  indblik	  i	  
hinandens	  verdener.	  	  Vær	  velkommen	  –	  hver	  dagJ	  

Grangårds	  ”Ressourcebank”,	  er	  helt	  fantastisk!	  Den	  er	  udviklet	  af	  
forældrebestyrelsen,	  med	  henblik	  på	  
at	  gøre	  det	  lettere	  for	  personalet	  at	  
benytte	  forældres	  hjertelige	  
bevågenhed	  og	  ressourcer	  –	  f.eks.	  kan	  
viden	  om	  planter,	  kroppen	  eller	  hår	  
kan	  være	  med	  til	  at	  give	  vores	  børn	  
nogle	  fantastiske	  oplevelser.	  	  
Blandt	  andet	  har	  Dueslaget	  indenfor	  
kort	  tid,	  haft	  stor	  glæde	  af	  denne	  ressourcebank	  –	  børnene	  har	  set	  en	  

Andedammens	  æbleture	  
I	  løbet	  af	  den	  sidste	  månedstid	  har	  
Andedammen	  været	  på	  Æbletur	  af	  flere	  
omgange.	  
Vi	  har	  været	  i	  Bertil-‐	  og	  Lasses	  haver	  og	  
besøgt	  ”Haver-‐til-‐Maver”.	  Alle	  steder	  har	  vi	  

været	  udstyret	  med	  
skrælleknive	  og	  
trangia.	  
Under	  diverse	  
æbletræer	  har	  vi	  
knoklet	  med	  at	  
skrælle	  æbler	  og	  
derefter	  kogt	  dem	  til	  grød	  på	  trangiaen.	  
…og	  som	  altid	  smager	  mad	  ALLERBEDST,	  når	  
man	  selv	  har	  lavet	  den.	  
TAK	  til	  de	  familier	  der	  gav	  os	  mulighed	  for	  at	  
smage	  på	  efteråret	  

Ressourcebank	  


