
 

 
 

Nyhedsbrev februar 2019 

 

Så er vi tæt på uge 7, som for mange betyder vinterferie. Her på Slottet er grupperne 

mindre fordi mange børn har ferie. Vi vil derfor slå os sammen ind imellem som det giver 

mening for børn og voksne. Pomfritten er rykket på skolen i uge 7. Det er meldt ud til jer i 

et nyhedsbrev, på Skoleintra. I skal være obs. på, at morgenfritteren også er på skolen i 

den uge, så I ikke går forgæves. 

 

Diana Kofoed (Bussen) har opsagt sin stilling med virkning fra 28.2. Det er vi rigtig kede 

af, men ønsker selvfølgelig Diana al mulig held og lykke fremover. 

 

Planen for Bussen efter 1. marts er, at Lise fra Regnbuen overtager Dianas stilling og 

påbegynder kørekort så snart det er muligt. Indtil Lise har fået kørekort, vil Bussen køre 

onsdag og torsdag med Thomas som chauffør. Det får ingen betydning for Pomfritten idet, 

det passer fint ind i Thomas´ mødetider. Lise overtager også de morgenfrit tider som 

Diana havde. 

 

Regnbuen kommer efter 1. marts til at bestå af Mette, Susanne, Nikolina, Per om fredagen 

og studerende (som frem til 1. juni er Lucius). Nikolina går op på 37 timer fra 1. marts. 

 

Bestyrelse, personale og administrationen har foreslået opsætning af Pavillon på Brovej 7, 

så vi har mulighed for at tilbyde de pladser, som bliver efterspurgt. Vi har en længere 

venteliste og det er som udgangspunkt positivt for vores område, men jo ret frustrerende 

for de forældre, der har brug for en plads og som ikke kan få den. Børne- og 

ungeudvalget besluttede i mandags på deres møde, at godkende forslaget. Så fra 1. maj, 

skal vi efter planen, have en Pavillon i ”gården” på Brovej 7. Vi er glade for at få denne 

mulighed. 

Bestyrelse og personale har ønsket at Regnbuen skal flytte i Pavillonen og at den 

nuværende Regnbuestue bliver lavet om til en ekstra vuggestuegruppe. I får meget mere 

information, når vi nærmer os, men nu er I orienteret overordnet om, hvad der kommer 

til at ske i foråret og frem mod sommerferien. 

 

Projektgruppen bestående af repræsentanter fra begge bestyrelser, Kommunale 

ejendomme, en politiker, arkitekter og Poul Erik og jeg arbejder på højtryk i disse uger, 

for at få tegningerne til Livshuset klar. Vores længe ventede nye bygning, som skal stå 

klar 1. april til næste år. Det er en rigtig spændende proces, hvor vi alle går til opgaven 

med respekt for de ønsker, der er fra medarbejdere, forældre, lokalområdet og øvrige 

samarbejdspartnere.  

Det bliver spændende at følge byggeprocessen og se hvordan alle vores drømme bliver til 

virkelighed. På Slottet ser vi frem til de nye omgivelser, udvikling af samarbejdet mellem 

vores institutioner og ikke mindst nogle rammer, der kan understøtte vores pædagogiske 

praksis med bevægelse og kroppen som omdrejningspunkt for al udvikling. 

 

I ønskes alle en god vinterferie 

Charlotte 

 


