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Velkommen til Bifrost nyhedsbrev 
Sommer 2022 1.0 

Vi lancherer denne gang en ny, og opdateret 
udgave af Bifrost nyhedsbrev. Her vil i møde 

hverdagen i Bifrost, praktiske informationer samt 
alverdens relevante nyheder. 

 
Ligger du inde med en god historie, viden du vil 

dele med andre forældre i Bifrost eller andet 
interessant til vores nyhedsbrev, skal du endelig 

kontakte vores nye ledelsessekretær Jannie 
på jbrra@vejle.dk / 21 51 58 55 

Rigtig god fornøjelse 

 

 

 

                             

                             Sommeren står nu for døren, og jeg ser tilbage på de sidste 6 mdr. med et 

                             kæmpe smil og stor stolthed. 

                             Jeg har lært flere af jeres skønne børn at kende og samtidigt fået øjnene op 

                             for de mange ressourcer vi har i Bifrost. 

                             Sammen med en stærk ledergruppe og dygtige medarbejdere, oplever jeg 

                             hvordan vi hele tiden bliver bedre til at arbejde sammen, tænke sammen 

                             og skabe gode og realistiske løsninger sammen i fællesskab i ét samlet 

                             Bifrost, selvom vi har flere matrikler. 

 

                             I ledergruppen har vi stor fokus, på udvikling af det gode arbejdsmiljø,    

                             og på at sikre kvalificerede medarbejdere alle steder i organisationen. 

                             Hver dag møder mange mennesker ind på arbejde, for at skabe den bedst 

                             mulige hverdag for jeres børn. Det både i samvær med  

                             børnene, men også i ’maskinrummet’ omkring Bifrost. 

                              

                             I kan læse mere om vores maskinrum og nogle af de 

                             spændende projekter vi har gang i,i det ekstraordinære  

                             nyhedsbrev der kommer efter sommerferien.  

 

                              

                             Med ønsket om en rigtig god sommer 

 

                                                                     Centerleder Birgitte Preuthun 
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Nyt fra afdelingerne 

Tidsfrister og retningslinjer 
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Vi elsker vores arbejde 

Forældrerådet 
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Sommerfest på Kilden  

30. Maj 2022 

 

 

Endelig kunne vi afholde vores traditionelle 

sommerfest, for alle aflastnings-og bobørn på 

Kilden.  

Det var en rigtig god dag, hvor også 

spillemanden Palle kom og underholdte, til stor 

glæde for mange børn.  

Takket være forældregruppen og vores gode 

pedeller, fik vi traditionen tro, helstegt pattegris 

der smagte fantastisk.  

Børn fra det særligt tilrettelagte skoletilbud på Kilden, har 

været til pinsegudstjeneste i Brejning Kirke.  

Præsten Helle og organisten Melanie, var gode til at 

fortælle, sansning og bøn. Det var rigtig hyggeligt, og 

dejligt med musik og sang.  



 
 

 
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

BYGDEN 

 

 

Velkommen til Frederik  

Den 1. juni startede 

Frederik Sjøgren som ny 

afdelingsleder på 

Mælkevejen.  

 

 

 

’Jeg glæder mig hver dag til 

at komme på arbejde og 

kunne bidrage til 

udviklingen af en god 

kultur på mælkevejen, med 

meget stort fokus på 

arbejdsmiljø og trivsel’ 

 

Det har været spændende at træde ind i ny kultur, på en 

stor institution som Bifrost med flere matrikler.  

Det er en sand fornøjelse at lære børn og voksne at kende, 

og jeg øver stadig i at lære alle navne og ansigter.  

Der har de sidste dage været leget vandkamp, fejret Sankt 

Hans i Juelsminde, med is og soppen i vandkanten.  

Vi har ønsket os en bålhytte, så vi kan stege de fisk vi 

fanger med vores nye fiskeudstyr.  

Efter sommerferien, vil jeg sammen med mælkevejens 

arbejdsmiljørepræsentant (AMR), starte en målrettet 

proces på mælkevejen, for at højne arbejdsmiljøet. 

Rigtig god sommer 

Afd. Leder Frederik Sjøgren 

  
Som altid, sker der mange spændende ting på Nordstjernen og 

Karlsvognen.  

Vi har holdt fastelavsfest, med tøndeslagning, udklædning og 

fastelavsboller. Det var en rigtig sjov dag.  

Der er blevet brugt tid på at skabe hygge på terassen, hvor der både har 

været gang i grillen, og der er leget med vand. 

I vores aktivitetsrum har vi også fået en stor boksepude.  

Det har været en stor succes.  

 

Der er kommet mange nye til, og det er dejligt med mere liv i huset, samt 

at lære de skønne børn og unge at kende.  

Velkommen til alle jer, og jeres forældre.  

 

Rigtig god sommer    Afd. Leder Marie Høj 
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Gården 

Der sker en masse nye og spændende ting på 

Gården.  

Der er kommet mange nye børn, som vi 

bruger en masse tid på at lære at kende.  

Udenfor har vi fået en flot sansehave, med 

både sansegynge og haletudser. Der er også 

kommet en sej mooncarbane med vejskilte og 

trafikdæk rundt i hele kanten. Her leger vi 

også vandkamp i det gode vejr.  

Vi elsker vores nye mooncar plads. 

Der kommer også børn fra 

Pavillonen og prøver banen. De 

synes også den er sjov.   

Vi har fået nye/gamle cykler hjem fra vores fjernlager. De 

er har fået en ordentlig opdatering ved cykelmekanikeren, 

så nu glæder vi os til at komme ud og lege vores egen  

Tour de France i lokalområdet.  



 

 

  

 
 
  

 

Tidsfrister og retningslinjer i aflastningen  

  

Ankomst og afgang: 

Ankomst til aflastningen er tidligst kl. 14 på den første dag der er booket i kalenderen. 

Afgang er senest kl. 9.00 dagen efter sidste dag der er booket i kalenderen 

Undtaget er søndagen i Kr. Himmelfartsferien. Her lukker aflastningen søndag 

eftermiddag kl. 15.30. 

  

Afbud: 

Rettidigt afbud er 4 døgn inden aflastningens start.  

  

Kommende ferier: 

Har man feriedøgn bevilliget, er det muligt at ønske ferie i uge 42 og julen.  

  

Vær opmærksom på at sidste frist for at ønske uge 42 er den 1. august 2022. 

Sidste frist for at ønske dage mellem jul og nytår er den 7. oktober 2022. 

  

Yderligere praktiske oplysninger kan du finde på vore hjemmeside:  

Bygden og Gården:  https://bifrost.vejle.dk/aflastning-paa-bifrost/praktiske-

oplysninger-bygden-og-gaarden/  

Kilden: https://bifrost.vejle.dk/aflastning-paa-bifrost/praktiske-oplysninger-kilden/  
  
  
 Ved ændringer eller afbud, i forbindelse med et  
aflastningsophold, gives der besked til  
adm. Jytte Sørensen på tlf. 76 81 59 10 / 29 12 35 83  
eller mail: jypso@vejle.dk 
 
Der kan ikke sendes sms’er til afdelingen,  
da det bliver for sårbart.  
  

 

 

 

 

 

https://bifrost.vejle.dk/aflastning-paa-bifrost/praktiske-oplysninger-bygden-og-gaarden/
https://bifrost.vejle.dk/aflastning-paa-bifrost/praktiske-oplysninger-bygden-og-gaarden/
https://bifrost.vejle.dk/aflastning-paa-bifrost/praktiske-oplysninger-kilden/
mailto:jypso@vejle.dk
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Kursus og  

projekter 

Interne Kurser 

Hos Bifrost har vi en række af kompetencegivende kurser, der 

sikrer kompetente medarbejdere.  

Ønsker du at vide mere herom, kan du finde informationer på 

Bifrost hjemmeside.   

Kurser for alle 

Familiekontoret, er i fuld sving, med at lægge sidste hånd på det 

nye ydelseskatalog. Herigennem er det muligt at tilgå kurser, 

faglig sparring, supervision ellers vidensdeling.  

Der vil komme meget mere om dette i kursus og projektoversigten 

der udgives efter sommerferien.  

 

Projekter i Bifrost  

Vi har gang i mange spændende projekter hos Bifrost.  

Bla. Har vi lige fået tildelt et projekt for søskende til et barn eller ung med et handicap. I vil høre mere om 

dette, på den anden side af sommeren. Er du alligevel nysgerrig, kan du se mere om projektet her: 

Mestringsindsatsen SIBS - et forøb rettet mod søskende til børn med handicap - YouTube 

 

Vi er i fuld gang med at idrætscertificere udvalgte medarbejdere hos Bifrost. Det betyder at der vil være 

ansatte på Bifrost, der er uddannet i at dyrke sport med børn og unge med et handicap.  

På flere afdelinger, er der allerede sat gang i sportsaktiviteter.  

Vi glæder os til at fortælle endnu mere om dette, i kursus og projektoversigten, der udgives efter 

sommerferien.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=pGpxYVqakwY


 

Mød Susanne der elsker sit arbejde 

  
Susanne Kjærholt har tidligere arbejdet hos 

Bifrost, med pleje og omsorgsopgaver.  

Susanne har desværre fået gigt i sine arme, 

og kan derfor ikke længere udføre de 

samme praktiske opgaver.  

I stedet for at finde et nyt arbejde, har 

Susanne fået andre opgaver, og deler nu – 

sammen med en anden kollega- nogle 

praktiske opgaver ca. 20 timer i ugen.  

 

’Jeg elsker mit arbejde, og det at jeg stadig kan 

være sammen med børnene og hjælpe til, selvom 

jeg ikke kan varetage den fulde plejefunktion.  

Der går ikke en dag, hvor jeg ikke glæder mig til 

at komme på arbejde.  

Jeg har altid været glad for at arbejde på Bifrost, 

og det betyder rigtig meget for mig, at være 

mødt med en flksibilitet og åbenhed, så jeg kunne 

blive ved Bifrost.  

 

Også Lena og Annette der begge arbejder 

med planlægning på Kilden, er rigtigt glade 

for deres arbejde. Det også selvom det kan 

være en stor opgave, altid at få planerne til 

at gå op.  

 

Nyt fra forældrerådet 

Velkommen til Kathrine Berg-Hansen, der 

enstemmigt er tiltråds forældrerådet.  

Kathrine er mor til Molly.  

 

Der er sammen med dette nyhedsbrev vedhæftet 

referat fra sidste forældrerådsmøde.  

Her vil i kunne læse om den nye forretsningsorden i 

ét fælles forældreråd.  

 

Referat og ny forretningsorden, bliver lagt op på 

Bifrost hjemmeside i starten af efteråret, når 

hjemmesiden bliver revideret.  

Rigtig god sommer 


