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Kære forældre og andre intereserede læsere af Sandslottets 

nyhedsbrev  

 

Om Sandslottet 
Vi har den seneste tid haft dejlig travlt i Sandslottet. Der er bl.a nogle forberedelser, vi arbejder på 

at få helt færdige, og så er vi også i fuld gang med vores video projekt. 

I Januar søgte vi børn, som ville medvirke som statister i en video, som fortæller lidt mere om, hvad 

Sandslottet er, hvad vi står for og lidt om os som personer. Vi tror det bliver rigtig godt. 

Vi mangler stadig at få taget nogle billeder som vi kan bruge i den, så sig endelig til, hvis I eller 

nogen i jeres omgangskreds kunne have lyst at hjælpe os, ved at være statist på et par billeder. Vi 

gengælder tjenesten ved at sende 

billederne på mail :-) 

 

Nye børn i Sandslottet 
D. 1. april siger vi stort og hjerteligt 

velkommen til lækre lille Adam og 

hans familie. Adam starter i pasning hos 

os på denne dato. Vi glæder os meget til 

at tage godt imod ham og starte 

pasningsdelen op i Sandslottet. Et par 

måneder senere, d. 1. juni, starter 

endnu en lille guldklump, Nicolai. 

Nicolai og Adam bliver således de første 

to børn i Sandslottet, og det er 

vi rigtig glade for. Selvom vi 

får rig mulighed for at give 

disse to en hel masse tid og 

opmærksomhed, ønsker 

både vi og de to skønne 

drenge sig nogle flere at lege 

med. Er du interesseret i en 

plads hos os, så kontakt os 

gerne på nedenstående 

telefonnumre, facebook eller 

via mail. Vi glæder os til at 

høre fra dig. 

 

 

 

Åbent for forældre på barsel eller hjemmegående 
Går du hjemme med dine børn eller er du på barsel? 

Vil du gerne mødes med andre mødre og børn, eller trænger du til en kop kaffe og en god snak? 

I Sandslottet har vi åbne døre, således at vi rigtig gerne vil, at Sandslottet kan være mødested for 

forældre på barsel, eller hjemmegående forældre. Vi har masser af plads og legetøj for børn. Vores 

lokaler bliver taget i brug 1. april, hvor vi starter pasning op, men indtil da vil vi rigtig gerne 

invitere ind til en kop kaffe, en snak og en masse leg for børnene. Det er helt uforpligtende og vi 

synes blot det er super dejligt at få besøg. 

Kunne du tænke dig at kigge forbi, alene eller med din mødregruppe eller veninder, så aftal blot en 

dag, det passer dig med Åse eller Jannie på telefon, så har vi kaffen/theen klar  

 



  

  

8. Februar 2017 

 

Værd at vide om privat pasning 
Flere steder har det for nylig lydt, at valget af daginstitution er et af 

de vigtigste valg, du træffer for dit barn. Forfatter og børneforsker Erik Sigsgaard siger til 

Jyllands-posten: ”Det er nemlig i dagtilbuddet, at børn bruger langt størstedelen af deres vågne 

timer, og derfor er det yderst vigtigt, hvad der sker i de timer. Ikke mindst, understreger professoren, 

fordi mennesker på intet tidspunkt i livet lærer og oplever så intenst, som man gør i alderen fra 0-6 

år.” 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. I Sandslottet går vi langt for at alle føler sig hørt og 

mødt i forhold til barnets individuelle behov. Læs her mere om, hvad et privat pasningstilbud 

giver af muligheder for dig og dit barn: 
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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  

 

Mange hilsner fra Åse og Jannie. 

mailto:kontakt@sandslottet-hovedgaard.dk
http://www.sandslottet-hovedgaard.dk/

