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KÆRE FAMILIER 
 
HVORDAN GÅR DET PÅ HOLMEÅ 
BØRNECENTER? HVAD SKER DER OMKRING 
SKOLEN OG BØRNEHAVERNE, SAMT I 
VUGGESTUEN? 
 
 

”Vi er kun et børnecenter, når vi har 
vores børn omkring os” 
 
Citat af Dorte Stangholm, til første skoledag den 10.8 2020 

 

CORONA 
Pandemien er fortsat en stor del af vores 
hverdag. Den fylder for både store og små, og 
betyder at vi igen og igen laver om, for at rette 
ind efter Sundhedsstyrelsens mange restriktioner. 
 
Senest har det betyder, at vi har lukket døren for 
forældrene på Holmeå Børnecenter, og det er 
med tungt hjerte, for vi er nemlig stolte af vores 
arbejde, og vil gerne vise jer alle de spændende 
ting, som vi laver, så I ikke kun skal nøjes med en 
forbi farende sætning her og der.  
Det er selvfølgelig okay, at komme ind på skolen 
til samtaler, ved opstart i fx vuggestue eller 
børnehave, til mødeaktivitet mv. Det aftaler I 
med personalet. 
 
I forbindelse med de nye stramninger i forhold til 
smitteforebyggelse bliver alle medarbejdere 
tilbudt at de kan anvende visir. 
 
 

 

I Hovborg og Lindknud 

 
I børnehaverne er der blevet stemt om Vejen 

kommunes tilbud om en madordning. Resultatet 

blev et NEJ, tak. 

 

Alle medarbejdere i Dagtilbud arbejder med de 

styrkede lærerplaner. Vores to faglige fyrtårne 

Anni og Gitte har lagt et stort arbejde i at komme 

godt fra start til et arbejdsmøde den 26.10 

2020.Alle personaler arbejder nu med 

praksisfortællinger.  Praksisfortællinger bruges til 

at reflektere over, analysere, diskutere og vurdere 

det gode børneliv i daginstitutioner. Der er 

indkaldt til en pædagogisk lørdag i januar 

måned. 

 

”Spirergruppen” består i år af 7 børn fra Hovborg 

og 3 børn fra Lindknud. Der arbejdes ihærdigt på 

at skabe rum for at kunne mødes, noget der er 

vanskeligt her i Corona tiden. 

Der arbejdes med det samme materiale i både 

Lindknud og Hovborg, så børnene har et fælles 

materiale og har lært det samme. 

 

Sandra arbejder på at udsende et forældrebrev- 

og der indkaldes til forældresamtaler i februar 

2021. 

 

Der arbejdes fortsat med læringsmiljøer i 

Lindknud børnehave. Første evaluering var den 

30.10 2020. Ligeledes arbejder vi på en ide, hvor 

forældre har mulighed for at få større indsigt i, 

hvordan arbejdet skrider fremad. 

Der starter en ny medarbejder i Lindknud 

Børnehave mandag den 3.11 2020. Hun hedder 

Lis. Tag godt i mod hende.  

 

 

 



 

 
 
Tak, for jeres store tålmodighed i en 

omskiftelig hverdag. 
 
 

Vi bliver, som mennesker udfordret hele livet 
igennem. Det sker i naturen, som det sker i 
vores liv. Der er en form for cyklus, en form for 
hjul, der drejer rundt i forhold til alle følelser i 
følelsespaletten, lige fra sorg, glæde, håb, tro, 
liv, kærlighed og død. Det er måden, hvorpå vi 
takler disse udfordringer, der gør os til den 
person og det menneske vi ender med at være. 
Som Garfield sagde engang; ” Det er utroligt, 
hvad man formår, når man ikke kender sine 
begrænsninger” 
 

 
 
 

SFO 
 
Det er tydeligt for enhver, at både Steffen og 
Toni samt alle vores dejlige SFO-børn har 
skabt sig en oase, der summer af kreative 
vilde påfund, hygge, grin, glæde og tryghed. 
Jeg nyder, at kigge forbi, både om morgen, 
når de bager boller og spiser varm havregrød 
eller om eftermiddagen, når de sysler med 
alle deres projekter. 
 
En oase, der her i oktober måned har været 
en smule uhyggelig med kranier, spøgelser, 
edderkopper og alt det andet, som skal til, 
når vi nærmer os Halloween. 
 
Nu går vi mod juletid, så mon ikke det bliver 
en form for Gertrud Sands julestue? 

 

 

Fællesbestyrelsesmøde den 27.10 2020 

 

Punkter, der kom op var blandt andet; 

Nyt fra elevrådet  
Anne-Mette har sammen med elevrådet 
påbegyndt arbejdet. Elevrådet taler pt. om 
børnetelefonen og om Corona.  
 
Vedr. Corona 
Juleklip med bedsteforældre er aflyst ligesom 
andre sociale arrangementer. 
 
Der er igangsat et tiltag, hvor elever kan 
søge en stilling som Corona-Ambassadør. 
Ligeledes er der igangsat en konkurrence i 
skoledelen for alle klasser. 
Dorte har været rundt i alle klasser for at tale 
med eleverne om Corona og de tiltag, der er 
sat i værk. 

 
Ny indgang og nye vinduer på skolen 
Arbejdet med nye vinduer starter op lige efter 
jul. Arbejdet med et nyt indgangsparti ved 
skolen er igangsat lige så stille og roligt. 
 
Høringsperioden 
Der kan følges med i arbejdet på Vejen 
kommunes hjemmeside. Høringsperioden er 
først endelig afklaret i start december, 
hvorefter skolechef Regin Holm Nielsen 
melder ud til os. 

 “Hvilken dag er det i dag,” 

spurgte Peter Plys. “Det er i dag,” 

svarede Grisling. “Min 

yndlingsdag,” sagde Peter Plys. 
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Skole 
 
Skoledagene flyver af sted i en fart der sjældent 
er set, mens efterårets mange fantastiske 
farvespil minder os om, at livet er skønt. Vi skal 
bare huske at kigge os omkring. 
 
Vi er i skoleregi startet med en prøvehandling, 
der går ud på, at beskrive alle de forskellige 
prøvehandlinger, som vi sætter i gang på skolen 
for at skabe de bedste muligheder for at alle 
vores elever kan lære så meget som muligt. 
 
Juleklippedagen bliver noget anderledes, lidt 
ligesom skolernes motionsdag også blev en 
anderledes dag. I år bliver klippe-klistredagen 
den 27.11 2020 uden bedsteforældre.  
 
Anderledes betyder ikke dårlig – bare anderledes. 
Skolernes motionsdag gik således super fint, og 
bød på mange forskellige former for bevægelse. 
 
Vi ved ikke hvad der sker endnu i forhold til kirke 
og jul- I får besked, så snart vi ved mere. En ting 
er sikkert- vi er nødt til at tænke ud af boksen. 
 
Vi har bestemt os for, at hygge ekstra meget om 
skoleeleverne i december måned. Et fagligt fokus 
på trivsel, nærhed og samvær i skolen. 
 
Sidste skoledag før juleferien er den 18.12 2020, 
hvor skolen slutter kl. 12.00. 
Der er mulighed for pasning i SFO- ligesom der 
er sørget for bus til de elever, der skal hjem med 
bus. 
 
 

 

 

Basisundervisning og undervisning for 
børn med flere sprog 
 
Maya og Anita arbejder med vores børn med flere 
sprog. Arbejdet foregår i samarbejde med Vejen 
Kommunes sprogkonsulent Dorthe Bjerregaard 
Andersen, som har ansvaret for alle tosprogede børn i 
kommunen. 
Vi er meget heldige og har igen sagt velkommen til to 
nye børn i oktober måned. 
Maya har flyttet lokale fra administrationsbygningens 
mødelokale, således at hun har sin undervisning i 
lokalet ovenover gymnastiksalen. 
Lokalet er blevet døbt sammen med eleverne og har 
navnet ”Tutti Frutti”. - ” Fordi vi er mange forskellige 
frugter” 
 
 
 
AULA – ”Min Institution” 
 
I skole og Dagtilbud bruger vi vores 
kommunikationsplatforme ekstra meget i disse tider- 
og jeg kan kun understrege at det er super vigtigt at 
følge med på den platform, hvori barnet er. 
I en tid, hvor vi ikke kan ses og få en lille dialog på 
gangen eller i døren er det ekstra vigtigt at følge med 
som forældre, således at I ved hvad der foregår, 
hvorfor og hvornår. 
Der er fortsat intet nyt om, hvornår alle forældre kan 
komme på Aula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Venligst 
Konstitueret daglig leder 
Dorte Stangholm  
Holmeå Børnecenter og kan kontaktes på  
Mail dsj@vejen.dk 
Mobil 61180597 
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