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Kære forældre og andre læsere af Sandslottets nyhedsbrev 
 

Om Sandslottet 

Sandslottet er så småt ved at komme op at stå og er 

snart helt klar til at tage imod børn. Således har vi, 

siden åbent hus i august, haft travlt med alle 

forberedelserne til opstart d. 3. januar 2017. Nøj, 

hvor vi glæder os til at tage imod en masse søde og 

skønne unger! Det kan slet ikke beskrives med ord  

Vores lokaler er efterhånden udstyret med alverdens 

legetøj, gåvogne, klodser, sækkestole, bøger mm. Så 

vi er klar til at tage fat på den nye hverdag til januar. 

Vi er så heldige at have vores egne separate lokaler til Sandslottet, lige ved siden af Åses bolig på Frydsvej 

4G i Hovedgård. De består af et stort rum med plads til 

leg og sjov og med en køkkenafdeling, spiseplads, en gang 

med garderobe og et badeværelse med pusleplads og 

toilet. Vi er super glade for lokalerne – her får vi helt 

sikkert mange gode stunder! Vi synes det er praktisk og 

godt, at vi har alt hvad vi har brug for indenfor 

rækkevidde, men at vi samtidig kan og ofte vil gøre brug 

af Åses store stue, hvis vi mangler mere plads at udfolde 

os på. 

Legepladsen udenfor er vi også rigtig glade for – det er en 

stor prioritet for os begge, at vi dagligt kommer 

udenfor og leger. Her benytter vi os af vores 

kæmpe store sandkasse, rutchebaner, cykler, 

scootere, legehus m.m. 

 

Vikarer ved sygdom 

I Sandslottet har vi tilknyttet hele 3 vikarer, som vil 

træde til, hvis Åse eller Jannie skulle ske at blive 

syge. Vikarene er godkendt af Horsens kommune 

til børnepasning i Sandslottet, ligesom vi også selv 

er. Præsentation af vikarerne kommer i næste 

nyhedsbrev, så glæd jer til at læse mere om de søde mennesker, vi har tilknyttet Sandslottet. 

Vi er rigtig stolte af at have vikarer til pasning ved sygdom. I en privat stordagpleje som os er det ikke en 

selvfølge, men hos os har det været en prioritet helt fra starten, at vi ville have vikarer. Vi vil også ind 

imellem benytte os af de ekstra hænder, hvis vi alle skal på tur ud af huset. Selvom det godt kan lade sig 

gøre rent praktisk at være 10 børn afsted på tur med 2 voksne, synes vi det er rarere at have en ekstra 

mand med, så børnene får mere ud af turen og vi voksne ikke på samme måde er ”spændt ud”, men 

derimod kan være meget mere nærværende og nyde turen sammen med børnene. Vi tror på, i alle 
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henseender, at de voksnes over- eller underskud hurtigt smitter af på børnene, og det er derfor af stor 

vigtighed for os, at vi kan lægge så meget ro på hverdagen som muligt. 

 

Torsdags hygge 

Vi har nu efterhånden haft åbent torsdag formiddage en del gange, og dette holder vi fast i, helt frem til 

nytår. Vi synes det er så dejligt, at se vores lokaler blive brugt, når nu de er klar til brug. Tilbuddet er til 

forældre på barsel eller som går hjemme med deres 

børn og er hver torsdag kl. 9.30-12. Det er gratis og 

fuldstændig uforpligtende at komme, og det plejer at 

være rigtig hyggeligt. Åse og Jannie er til stede, hvis 

man også har interesse i at møde os og se, hvem vi er. 

Vi giver kaffe til forældre og ind imellem også lidt 

lækkert. Det er ikke nødvendigt for os at få besked om 

man kommer, men vi hører, at det ofte er rart for andre 

forældre at se, at der er nogen at lege med. På vores 

facebook gruppe lægger vi en lille reminder ud hver uge om vores torsdags hygge, og her kan man evt. 

skrive, hvis man kommer. 

 

Loppemarked i Hovedgård hallen 

Lørdag d. 20. november fra 10-16 stod vi fra Sandslottet klar ved et bord til loppemarked i Hovedgård 

hallen. Vi delte balloner og pebernødder ud og havde samtidig en konkurrence med præmier til børn. Vi vil 

gerne sige TUSINDE tak for den store opbakning, 

positive ord og gode snakke vi fik denne dag! Vi 

hyggede os og var rigtig glade for at være med 

denne dag. 

Ved lodtrækning efter loppemarkedet, blev de 

heldige vindere trukket tilfældigt. De har fået 

direkte besked og alle tre præmier er afhentet – 

Tillykke endnu en gang :-) 

 

Fordele ved privat pasning som Sandslottet 

Tankerne bag Sandslottet 

Sandslottet er en privat pasningsordning, ejet af 2 pædagoger: Åse Kristensen og Jannie Bruun. Vi er gået 

sammen om den drøm, vi har haft hver især gennem flere år om at blive dagplejer. Vi brænder helt afsindig 

meget for arbejdet med små børn og vi kan stadig slet ikke få armene ned igen over, at drømmen kunne 

blive virkelighed og Sandslottet blev registreret som vores egen virksomhed, hvor arbejdet med børn er i 

centrum. Vi har hver især erfaringer fra arbejdet med børn og indenfor det pædagogiske område generelt. 

Vi er derfor virkelig passionerede omkring Sandslottet og er klar til at give alt, hvad vi har i os for at tilbyde 

det bedste af det bedste for børn i 0-3 års alderen og deres forældre. 

 

Vores allerøverste prioritet er at være en pasningsordning, hvor hvert enkelt barn oplever at have en god 

hverdag med trygge rammer og stabile og nærværende voksne, som er parat til at gå dét ekstra skridt for at 
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alle er glade. Voksne, som ikke tripper for at komme ind til pause, når der puttes til middag, men i stedet 

har ro, overskud og ikke mindst lysten til at stå og vugge, kramme, nusse, synge eller holde en hånd på 

maven af hvert eneste barn, i den tid det nu engang tager for de små guldklumper at finde ro. 

Vi møder børn og forældre med et smil og har børnenes behov i fokus i hverdagen. Vores ugeplan med 

aktiviteter laver vi, så den ikke nødvendigvis er fuldstændig fast. Vi planlægger mange aktiviteter, men vi 

synes også det er vigtigt, at vi ikke udfører en aktivitet for aktivitetens skyld, så hvis alle børn er trætte eller 

mere interesserede i noget andet, så afbryder vi ikke dét for at lave dagens aktivitet, men deltager i stedet i 

det, børnene er optaget af og får noget lærerigt ud af det. 

 

Hvad er særligt i Sandslottet i forhold til andre pasningstilbud? 

I Sandslottet er alt inkluderet i prisen og vi sørger således for blandt 

andet: Bleer, skumklude og andet pusleudstyr, zinksalve, solcreme, 

lommetørklæder, 4 økologiske og hjemmelavede måltider, 

modermælkserstatning, grød, mos, allergi-kost, førstehjælpsudstyr, 

kreative materialer, hagesmække, udgifter og evt. transport ved 

udflugter mm. Det eneste forældrene selv skal have med er 

barnevogn, skifte- og overtøj. 

Vores åbningstider er lange og fleksible. Vi ønsker at tilbyde 

forældre at kunne bruge timerne til pasning som det passer bedst. 

Vi er klar over at som børnefamilie, kan det være et puslespil at få 

hverdagen til at gå op. Nogle arbejder i butik, andre har langt til og 

fra arbejde, nogle har skiftende arbejdstider eller er selvstændige og 

har svært ved at hente og bringe indenfor almindelige 

daginstitutioners åbningstider. Derfor har vi i Sandslottet åbent mandag-torsdag fra 06.00-18.00 og fredag 

fra 06.00-17.00. To – tre gange om året har vi aftenåbent om fredagen, hvor vi først lukker kl. 20.00. 

 

Prisen for en plads hos er 8000kr. Som forælder med et barn i privat pasning, yder kommunen tilskud til 

pladsen. Tilskuddet ligger på 5715 kr. Om måneden fra Horsens kommune. Dermed er forældrenes 

egenbetaling kun 2285 kr. om måneden for en plads hos os med ALT inklusiv. 

 

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 glade hilsner fra Åse og Jannie. 


