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Så er det blevet tid til en hilsen til jer alle fra
Prærien.

Nyt fra daginstitutionen
Corona opdatering
Allerførst – så vil vi endnu engang takke jer for det
helt fantastiske samarbejde, vi haft med jer,
igennem hele ”covid-19 perioden”. Vi fornemmer
jeres opbakning og loyalitet. Tusind tak for den!
For at være helt præcis – der er endnu ingen
ændringer i Præriens covid-19 retningslinjer. De
stramninger / ændringer, der er sket på
daginstitutionsområdet, har i forvejen været en
del af vores retningslinjer.
Som igennem hele perioden med covid-19, er vi
naturligvis opmærksomme på, om der kommer
ændringer, som for betydning for
pasningsmulighederne. I så fald vil vi informere jer
på vores intra.
I skal også huske, at være opmærksom på, at
informere institutionen, hvis jeres børn bliver
testet positiv for covid-19. I kan ligeledes kontakte
os på intra, hvis det bliver nødvendigt.

Nye børn i børnehaven
Pr. 1. januar har Elias Nectarie Butnaru første dag
på Prærien og Villads Jerup ”flytter” fra Jordegern
til Vildhestene.
Velkommen til dem begge i børnehaven.
Personalesituationen
Som vi tidligere har skrevet på intra, sker der
ændringer i personalegruppen pr 1. januar 2021.






Johannes rejser på højskole. Som altid er
det vemodigt at tage afsked med et
menneske som sætter spor både hos børn
og voksne – og det har Johannes bestemt
gjort. Vi ønsker ham al mulig lykke og
Guds velsignelse, der hvor han skal være.
I hans stilling har vi ansat Nikolaj (som har
været i huset siden 1. november)
Som vikar for den studerende fra
”Diakonhøjskolen i Århus”, har vi ansat
Maja Kristiansen her fra Aulum. Maja er
foreløbig ansat til 31.05.21
I den ”nye pædagogmedhjælperstilling”
har vi ansat Thomas Stokholm fra Sørvad.
Thomas er foreløbig ansat til 31.07.21

Vi ved at børnene kan reagere på ”nye voksne” og
det vil vi tage hensyn til i vores planlægning de
første uger af 2021. Tak at I som altid tager godt i
mod, de ”nye voksne”.
Juleferien
Tak – at I er gode til at benytte vores intra til
ferie-tilbagemeldinger. Det betyder meget for os,
at vi kan planlægge- og benytte de optimale
ressourcer i forbindelse med ”ferieåbning”.
Takster for 2021
Bestyrelsen har på deres seneste møde godkendt
budgettet for 2021. Det betyder samtidig at
taksterne for 2021 er:
Vuggestue: Kr. 3.162,00
Børnehave: Kr. 1.886,00

Som vi tidligere har skrevet på intra, er der ingen,
som har behov for pasning i mellem jul og nytår,
og Prærien er derfor lukket.

(incl kr 100,00 til mælk & frugtordning)
(incl kr 100,00 til mælk & frugtordning)
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Pladser på Prærien, i 2021
Vi har i en lang periode haft større efterspørgsel
på pladser i Prærien, end vi har kunne tilbyde. Det
kan vi godt forstå – i al beskedenhed, lever
børnene virkelig et godt liv her hos os.
I sær i forhold til vuggestuen, har vi på
fornemmelsen, at nye forældre ikke henvender
sig, da de måske tror, at det er fuldstændig
umuligt at få plads hos.
Derfor vil vi meget gerne have jeres hjælp til at
sprede budskabet om, at man altid skal henvende
sig, hvis man eventuelt ønsker plads.
Ikke mindst fordi der i løbet af 2021, bliver pladser
ledige både i vuggestue og børnehave.
Vi vil i øvrigt snart lave et opslag på ”Facebook”
om ovenstående, som I meget gerne må dele.

Ingen familie eller branche er gået ram forbi i
dette Corona-år 2020. Vi har måtte aflyse
arbejdsdage, forældre-kaffe, fødselsdagsbesøg,
høstfest og senest bedsteforældredag.
Det har heller ikke været et almindeligt år at være
ansat på Prærien. Med stor glæde kan vi se
tilbage på den indsats og fleksibilitet, som vores
ansatte her på Prærien har udvist. Alle har ydet
store bidrag, som vi ikke tager for givet – både i
her i huset og hjemmefra når det var nødvendigt.
Nu ser frem imod et år hvor vi fortsat skal udvikle
pædagogik og rammer, så vi også fremover kan
tilbyde børnepasning, hvor der er højt til loftet og
vidt til væggene.
Vi glæder os til et fortsat godt og frugtbart
samarbejde med forældre og ansatte i 2021—og
ser frem til, at ordet ”Corona” bliver en del af
fortiden.
Mange jule- og nytårshilsner på vegne af alle os i
bestyrelsen

Bestyrelsen skriver:
Tak for samarbejdet i 2020. Et år, der for de fleste
har været noget ganske andet end forventet.
Vi tænker, at mange julehilsner i år omhandler
Covid-19. Hermed også denne.
Vores daginstitution har haft et år med større
udfordringer, end vi er vant til. Det er
beundringsværdigt med den fleksibilitet og
kampånd, som forældre har udvist for at hjælpe
os igennem to omfattende nedlukninger.
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Det er jul, stjernen viser vej – Hold håbet op

Hold håbet op
Hold håbet op, og hold det udstrakt foran mig.
Her er en fremtid, her er liv, han er på vej.
Se, snefnug ligner noder i en symfoni,
jeg ser på himlen over dét, jeg lever i.
Hold håbet op.
Stjernen viser vej.
Hold håbet op.
Mørket skjuler sig.
Hold håbet op.
Hold det foran mig.

Adventstiden handler om at vente på det, der skal
komme: At håbet bliver født med det lille barn
julenat.
Et håb, vi måske har endnu mere brug for i denne
tid, og som adventssalmen her minder os om, at vi
skal hjælpe hinanden med: Hold håbet op!
Nedenstående salme er med i den nye udgave af
Højskolesangbogen og er skrevet af Dy Plambeck
og Marianne Søgaard.
I kan eventuelt høre Marianne Søgaard synge og
spille salmen via dette link:
https://www.folkekirken.dk/aktuelt/video/videoer/
aftensalmen-hold-habet-op-6

Vi venter midt i verset i en adventssang,
en stilhed efter stemmerne, der var engang.
Den hænger tungt i luften her som efter storm,
urolig sitren førend verden får sin form.
Hold håbet op.
Stjernen viser vej.
Hold håbet op.
Mørket skjuler sig.
Hold håbet op.
Hold det foran mig.
En julerose er en smuk, men ydmyg blomst,
jeg tænker på et ord, det er: Tilstedekomst.
En glød i mørket, og jeg mærker glæden ved,
han er på vej, det er et lys af evighed.
Hold håbet op.
Stjernen viser vej.
Hold håbet op.
Mørket skjuler sig.
Hold håbet op.
Hold det foran mig.

Tekst: Dy Plambeck, 2015
Melodi: Marianne Søgaard, 2015

På vegne af os alle i Prærien, ønskes I en glædelig
og velsignet jul samt et lykkebringende nytår
Henrik Thoftgaard
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