
 

Kære forældre og andre interesserede læsere af Sandslottets nyhedsbrev. 

Vi håber alle er kommet godt over jul og nytår og har nydt juleferien i fulde drag  

 

Nyt i Sandslottet 
I Sandslottet har vi brugt den seneste tid til at rykke rundt, pynte vores hvide vægge og i det hele taget få 

det bedste ud af vores dejlige legerum. Her kan I se, hvordan vi har fået mere plads til leg, lidt sjovere 

vægge at kigge på og fået udnyttet gulvet, så det indbyder til mange flere aktiviteter. Vi har nu mulighed for 

at lave forhindringsbane, hinke, hoppe, tælle, sidde i cirkel til samling på gulvet og meget mere. Kun 

fantasien sætter grænser  

 

 

 

 

 

 

Torsdags hygge 

Vi har i 2016 haft åbent hver torsdag formiddag for forældre på 

barsel. Det har været rigtig hyggeligt og noget, vi har set frem til hver eneste uge. Der er rigtig blevet 

hygget og leget. 

I 2017 ønsker vi også at have åbne døre for 

forældre med små børn, men vi sætter dog ikke 

en fast ugedag som tidligere. Vi vil rigtig gerne 

have besøg og vi nyder at se vores legerum blive 

brugt, så kunne man tænke sig at komme og 

lege, aftaler man blot med enten Åse eller Jannie 

at komme forbi. Det kan være alene eller 

eksempelvis sammen med mødregruppen. Dette 

tilbud gælder, så længe vi ikke har startet 

pasning i Sandslottet i hverdagen. Vi vil 

selvfølgelig holde jer opdateret  

  

Facebook 



Som I måske allerede ved, har Sandslottet en facebook side ”Sandslottet Hovedgård”, hvor vi løbende 

holder jer opdateret om, hvad der sker i Sandslottet. Men nu har vi også lavet en gruppe, som er for 

interesserede forældre eller andre, som har lyst til at høre mere om Sandslottet i et mere lukket forum. Her 

er det muligt at snakke med andre forældre eller stille spørgsmål til Åse og Jannie. Det er helt uforpligtende 

at blive medlem og vi håber jer, der overvejer os som pasning til jeres barn, har lyst til at kigge nærmere på 

gruppen. 

Lidt om tilskud 

Har du valgt privat pasning til din guldklump, yder kommunen tilskud til pladsen. Hvert år regulerer Horsens 

kommune (og selvfølgelig også andre kommuner) tilskuddet til forældre, som har deres barn i privat 

pasning. I år 2016 var satsen kr. 5382 I Horsens kommune. Den nye sats for tilskud er netop reguleret og 

udgør i år 2017, kr. 5715. 

Således falder forældrenes egenbetaling til en plads hos os til kun kr. 2285. 

Husk, at hos os er alt inklusiv i denne pris. Med andre ord skal du hverken selv have bleer, skumklude eller 

andre ting til hverdagsbrug med og alle måltider er også inklusiv i prisen. Det eneste forældre selv skal 

medbringe i Sandslottet er barnevogn med sele og sengetøj, overtøj og skiftetøj. 

Har du spørgsmål, der omhandler tilskud, kan du altid kontakte Åse på tlf. 27 64 40 72 eller Jannie 22 17 02 

37. Vi vil rigtig gerne hjælpe. 

Video 

Åse og Jannie har et lille projekt i gang. Vi er ved at lave en lille video, som indeholder information om 

Sandslottet og skal vise lidt om hvem vi er, hvad vi står for og hvordan hverdagen er hos os. 

Til denne video, står vi og skal have taget nogle billeder og små videoklip, hvor vi gerne vil ”låne” nogle 

glade børn i alderen 0-3 år, som er med på sjov og leg i Sandslottets lokaler :-) Videoen bliver offentligt 

tilgængelig, så de medvirkende, skal være indforstået med dette. 

Kunne du tænke dig at hjælpe os og må dit barn medvirke i vores video, så 

holder vi åbent i Sandslottets lokaler søndag d. 22. januar fra 9-12 for at 

tage billeder og optage de små videoklip. Kontakt os, hvis dit barn vil være 

med :-) 

Overvejer du plads hos os? 

Overvejer du at skrive dit barn op til pasning hos os, så kontakt os på en af 

nedenstående måder. Vi vil svare på eventuelle spørgsmål, aftale et møde 

eller andet. 

Åse og Jannie kontaktes 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 ind og tryk ”synes godt om”, det vil vi blive glade for  

 

Mange hilsner fra Åse og Jannie. 
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