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KÆRE FAMILIER 
 
”MØRK ER NOVEMBER OG LØVFALDET SLUT, 
VANDET BEGYNDER AT FRYSE, 
LYSET FRA SOLEN OG BLOMSTERNE BRUDT  
DA MÅ VORT HJERTE SELV LYSE” 
 …….SÅDAN SKREV THORKILD BJØRNVIG.  
I 2020 SKULLE DET IKKE STEMME HELT, FOR VI HAR 
BÅDE HAFT SOL, VARMERE VEJR, MULIGHED FOR 
AT TØMME FRYSEREN FOR IS… INDTIL DET HER 
SIDST I NOVEMBER ER BLEVET RET MØRKT OG RET 
KOLDT. 

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

Corona 
 

Den 5.11 2020 havde jeg vores første møde 
med Corona ambassadørerne. Når vi mødes 
har vi talt om Corona, vi har valgt T-shirts, 
som vi forventer er lige om hjørnet- meningen 
er, at vores søde Corona ambassadørerne 
får lidt taletid i klassen også. Her kan de 
fortælle om sidste nyt, om hvordan vi holder 
Corona ude af Holmeå Børnecenter- hvordan 
vi kan udvikle lege og sjove påhit- for ikke at 
blive irriteret over ikke at måtte præcis det 
samme, som vi altid har måtte. 

 
 
Tak, for juletræer, pyntegran, æbleskiver, 

syltetøj, og andre lækkerier til vores skønne børn. 
Det luner væsentligt. Ligeledes når personalet 
bliver forkælet med lidt lækkerier. 

 

I Dagtilbud 
Her arbejder vi med de styrkede pædagogiske 

lærerplaner. Holmeå Børnecenter har til trods 

for lovgivningen ikke sat i gang med dette store 

projekt, som skulle skydes i gang tilbage i 2018. 

Vi har lavet en lille plan, som skal sikre 

implementering og forankring. 

Foreløbig har Sandra og jeg sendt vores 

evaluering ind, arrangeret et oplæg for 

personalet, begyndt at skrive i læseplanerne, 

Anni og Gitte, som er vores to faglige fyrtårne er 

påbegyndt en rejse i arbejdet på refleksionen 

over det børnesyn, som vi står for. 

Vi har fået vores egen superviser i de styrkede 

pædagogiske lærerplaner. Han hedder John og 

vil være støtte blandt personalet. Han har 8 

timer om ugen ved os. 

I kalenderen er der sat af til en pædagogisk 

lørdag sammen med personalet den 23.1 21 

 

 

Ligeledes er der sat af til et 

Fællesbestyrelsesmøde den 8.12 2020 fra 

17-19 Her kommer elevrådet fra 17-18 og 

der vil ligeledes være oplæg om de 

styrkede lærerplaner. 

 

 
Vi har fået en grøn smiley den 25.9 20 
Vi er gået i gang med arbejdet med APV- 
arbejdspladsvurderingerne, så alle lokaler og 
arbejdsforhold vil i løbet af den næste tid bliver 
vurderet af vores personale samt vores to 
arbejdsmiljørepræsentanter. 
Vi har gennemgået brandevakuering i Lindknud- vi 
skal gøre det samme i Hovborg. Herefter vil der 
komme en brandøvelse. 

 

 



 

 Jeg vil sende et kæmpestort TAK 
til personalet på Holmeå Børnecenter, 
som hver dag møder ind på arbejde 
med målsætningen om at skabe den 
bedste dag for vores børn og 
skoleelever. 
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PRØVEHANDLINGER 
VI ARBEJDER MED PRØVEHANDLINGER, SOM EN DEL 
AF VIDENPRODUCERENDE SKOLER OG DAGTILBUD I 
VEJEN KOMMUNE. 
 
 

 

 

En anderledes juleklippedag 27.11 20 
 
Vores juleklippedag bliver anderledes, idet 
Corona har sat en stopper for den ellers så 
dejlige tradition med bedsteforældredag og 
juleklip- æbleskiverne får vi alligevel, da 
støtteforeningen har lovet at komme forbi med lidt 
julelækkerier. 
 
I det hele taget bliver julemåneden noget 
anderledes i år- der er skrevet ud på Aula. 
 
Ingen kirkegang- til gengæld laver vores præst 
Dorthe en video med juleprædiken, som vi kan 
se. 
 
 

Sidste skoledag er den 18.12 2020- og 
skolen slutter kl. 12.00. 
Der er bestilt bus hjem og der er 
mulighed for Sfo fra kl. 12.00 

Corona 
De generelle anbefalinger fastholdes. Vi gør 
meget for at undgå smittespredning. Alle 
klasser bliver efter anbefaling undervist i 
Corona. 
 

Skolefoto  
Skolefoto er den 18.1 21 i skolen, den 19.1 21 i 
Lindknud og den 20.1 21 i Hovborg. 
 

 
 
 
Høringssvar- og fælles ledelse er vedtaget. 
 
Det betyder, at vi har sendt stillingsopslag ud. Her 
søger vi tre ledere. To ledere til skole/SFO og til 
den administrative del, og en stilling til dagtilbud. 
Der kommer således til at være en daglig leder på 
både Byagervej, Skolegade, Lindknud og Hovborg. 
Stillingsopslaget kan ses på LinkedIn, Facebook, 
Vejen kommunes hjemmeside, og Ofir. 
Der er ansøgningsfrist den 4.12 20 og 
ansættelsessamtaler den 15. og 16.12 2020. 
Der er lavet et ansættelsesudvalg, der er 
repræsenteret ved både medarbejdere og 
medlemmer fra skole-fællesbestyrelserne, samt 
fra både Brørup og Lindknud/Hovborg 
 

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