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Kære forældre og andre interesserede læsere af Sandslottets nyhedsbrev  

 

Om Sandslottet 
Marts og april måned betyder forår! - og her i Sandslottet er vi også kommet i rigtigt forårshumør. 

Vi har ast og mast, og nu kan vi med stolthed sige, at vores lokaler og udendørsarealer var helt klar 

til brug og bare ventede på, at Adam startede hos os d. 3. april. 

 

Det bliver på flere måder en stille og rolig start, men Adam kommer bestemt ikke til at kede sig, 

selvom legekammeraterne ikke starter sammen med ham i April ;-) 

Nu er det nemlig nu, at alle de aktiviteter, madplaner og lege som vi har gået og forberedt, bliver til 

virkelighed og den nye hverdag i 

Sandslottet formes. Vi gør i planlægningen 

af dette ikke forskel på, om der er 1 eller 

10 børn i pasning og derfor byder april 

måneds aktivitetsplan på mange sjove, 

udviklende og lærerige lege og aktiviteter. I 

April måned er der derfor 

både ”hemmeligheder”, ”gåture” 

og ”påskefrokost” på programmet. 

Følg gerne med på vores facebook 

side ”Sandslottet Hovedgård”, hvor vi 

løbende lægger billeder og 

hverdagshistorier op :-) 

 

Nye børn i Sandslottet 
I Sandslottet får de første børn en stille og rolig start, hvor vi med ro omkring os og børnene skaber 

en ny hverdag, tilpasset børnene. Til juni får Adam sin første legekammerat, Nikolaj. Ham og hans 

familie har været på besøg flere gange, og vi er sikre på at de to drenge bliver rigtig gode venner og 

kommer til at hygge sig sammen. D. 4. juli får drengene selskab af skønne Manaya, som også har 

besøgt os flere gange. Vi ser frem til at hygge os og have det sjovt med disse første skønne børn fra 

nu og hen over sommeren! :-) 

 

Planlæg pasning til dit barn, mens du er på barsel 
Selvom det ikke bør være en stressfaktor for nye forældre at vælge, hvem som skal varetage 

pasningen af ens guldklump, er det en god idé at gøre sig tanker om, hvilken slags pasning netop du 

og dit barn har brug for, når barslen slutter. Eksperter beretter om, at valget af pasning til dit barn er 

et af de vigtigste valg, du træffer som forælder, og vores erfaringer siger det samme. I Sandslottet 

går vi rigtig langt for at give forældre og børn dét ekstra, som man måske ikke får andre steder. Vi 

gør det, fordi vi brænder for Sandslottet og arbejdet med små børn. 

 

Både Åse og Jannie er uddannet pædagog og der følger derfor en pædagogisk tanke med bag de ting 

vi gør i hverdagen. 

Fordi vi kender til udviklingen hos små børn og har viden og erfaring med os, indretter vi både de 

fysiske rammer og aktiviteter/lege efter det. De daglige aktiviteter planlægger vi eksempelvis ud fra 

de 6 læreplanstemaer og løbende dokumenterer vi vores arbejde omkring de enkelte børn. Vi laver 

læringshjul, sprogscreening og bruger andre pædagogiske redskaber for at sikre os, at vi kommer 

hele vejen omkring hvert enkelt barn. 
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Kunne du tænke dig at kigge forbi os, eller få en uforpligtende snak og svar på spørgsmål så ring 

blot. Vi vil rigtig gerne vise, hvad du som forælder og barn får med hos os i Sandslottet. Vores døre 

står åbne for besøg, hvis du har lyst til at komme og se vores lokaler og møde os. 

 
Hvis du som forælder vælger privat pasning til dit barn, har du stor indflydelse på, hvordan tingene 

skal være for lige netop dig og dit barn. Kommunen yder tilskud til privat pasning, så 

egenbetalingen hos os er lav. Som ny i Sandslottet hjælper vi dig med at ansøge om tilskud og 

hjælper også løbende med det praktiske i forhold til kommunens tilskud. 

Vælger du privat pasning, får du plads netop det sted, du ønsker og bliver ikke sat i en usikker 

venteposition. Du får svar med det samme på, om der er en ledig plads og der er derfor en stor 

frihed og praktisk fordel ved privat pasning. 

 

Overvejer du plads hos os? 
Overvejer du at skrive dit barn op til pasning hos os, så kontakt os 

gerne på en af nedenstående måder. Vi vil være behjælpelige med at 

besvare spørgsmål, aftale et møde eller andet. 

Åse og Jannie er til rådighed via telefon: 27 64 40 72 eller 22 17 0237, 

på mail: kontakt@sandslottet-hovedgaard.dk, hjemmeside: 

www.sandslottet-hovedgaard.dk eller på vores Facebook 

side: ”Sandslottet Hovedgård”, hvor der jævnligt bliver opdateret med 

det sidste nye fra Sandslottet. Gå gerne ind og tryk ”synes godt om”, 

det vil vi blive glade for 

Nogle har oplevet, at de ikke har kunnet sende mail til os. Hvis du 

oplever det samme, så kan du også skrive en besked til os via vores 

Facebook gruppe, eller sende en sms, hvis du synes det er lettere for 

dig, at skrive end at snakke  

 

Mange glade hilsner fra Åse og Jannie. 
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