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Nyt fra Bifrost Centerleder
Efteråret er så småt begyndt at vise sig, ikke desto mindre skinner 
solen stadig på Bifrost.

Jeg ser med stolthed og et kæmpe smil rundt på afdelingerne. 

Blandt medarbejderne er der en stigende arbejdsglæde og fortsat
færre vikarer, 

og ikke mindst er sygefraværet faldet markant på de fleste afdelinger. 

Vi kan nu med stolthed kalde os for en idrætscertificeret institution. 

Læs mere om det her i nyhedsbrevet

Der sker hele tiden nye tiltag og løsninger, med stort fokus på at 
skabe og udvikle de bedste rammer for alle børn. 

Vi begår også fejl, som vi lærer af, og vi bliver bedre hele tiden. 

Vi skal i næste uge afholde temadag for alle ansatte i Bifrost. 

‘Det professionelle samarbejde’ er i fokus, 

med læren om at udføre i praksis, 

så vi kan gøre det bedst muligt for alle børn i Bifrost

Centerleder
Birgitte Preuthun



Nyt fra Gården
Vores mooncarbane har taget form hen over sommeren og har også fået lidt ekstra køretøjer. Nu mangler der de sidste planter og optegning af kørebanen og så finder 
vi sikkert på en masse andet sjovt at supplere med som dagen og vejen skrider frem.

Vores projekt omkring klima/sansehaven har stået lidt stille hen over sommeren – det her jo været en fantastisk sommer med masser af sol og dejlig varme dage. Men 
for en nyplantet have har det jo desværre ikke været de mest optimale forhold. Så for ikke blot at kunne følge og se vores nye have visne hen, så har vi valgt at udskyde
projektet til efteråret. Nogle gange er ventetid ikke det værste – muligheder dukker sommetider op og i vores tilfælde blev det et firma, der gerne vil sælge os nogle
flotte og spændende udendørsinstrumenter, der på flotteste vis fint vil kunne implementeres som en del af sansehaven. Instrumenterne er dog bekostelige og vi skal i
gang med at søge nogle fonde til formålet. Vi er spændt på hvor projektet bringer os hen – med/uden instrumenter bliver det helt sikkert en dejlig vild have, som vi 
glæder os meget til at kunne tage i brug. 

Snart har Gården 5 idrætscertificerede medarbejdere som for det første glæder sig til at blive en del af Team Bifrost og haltiden i Gårslev og ligeså til at lave en masse 
store og små aktiviteter med Gården børn både ude og inde.

Vi har en del glemt tøj uden navn liggende på Gården – så vi vil rigtig gerne komme med en opfordring til at gå glemmekassen igennem, når/hvis i kommer på Gården 
men samtidig vil vi ligeså gerne slå et slag for om i vil hjælpe os ved at sætte navn i børnenes tøj. 

Det er en stor udfordring for os at følge med i rådgiverskift hos de enkelte børn, vi får ikke automatisk besked herom fra de enkelte kommuner, hvorfor vi ofte skriver
og forsøger at få kontakt forgæves – det vil derfor være en rigtig stor hjælpe for os, hvis i vil være behjælpelig med at give information om fx rådgiverskift videre til os. 
På forhånd tusind tak for hjælpen.

Venlig hilsen

Heidi Windum Hedelund

Afd. Leder Gården



Her er der gang i skumbad, hvor man

stimulerer sanserne, taktil, duft og leg i 

skummet. Børnene elsker dette og leger 

det tit.

Nogle børn får fodbad, hvor deres 

arousal nedsænkes. Andre elsker 

at få massage på fødderne og 

neglelak på, dette er igen for at 

stimulere den taktile sans.

Sommeren 2022 - Gården



Sommerfest på Gården       
August 2022
Der blev i sommers afholdt en fantastisk sommerfest på Gården. 
Der var stor opbakning fra forældre og søskende. 

Alle børn havde en oplevelsesrig dag, og vejret var helt fantastisk. 

Vi spiste helstegt pattegris og nød det skønne vejr.





Hej Bifrost!

Mit navn er Tatiana, og jeg er studerende på UCL i Jelling, hvor jeg studerer til pædagog. I den 
forbindelse skal jeg i en 6 måneders praktik, og har været så heldig at få lov at være hos jer på
Gården, fra d. 1/6. 

Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang hos jer, især også fordi jeg før min studiestart, 
har arbejdet 3 års tid i Bifrost – på afdeling Bygden. Derfor bliver det ekstra spændende og sjovt, 
at komme ”tilbage” ☺

Jeg er 25 år gammel, og bor i Jelling sammen med min søn og kæreste.

Mvh Tatiana Kehler

Hej allesammen!

Mit navn er Mette, og jeg læser til pædagog. Jeg har været så heldig, at skulle i 
praktik, her på Gården, fra d. 1. december til og med d. 31. maj. Jeg har tidligere 
arbejdet med neuropædagogik, i forbindelse med min 2. praktik, hvor jeg 
arbejdede med voksne, med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Det betyder, 
at jeg endnu ikke har arbejdet med børn med på specialområdet, og I kan tro jeg 
glæder mig, særligt til at lære børnene at kende. 
Mvh Mette

Velkommen til 
nye studerende  



Kilden – sommeren 2022
Sommeren er gået og meget er sket. Medarbejdere fra Kilden er også blevet 

idrætscertificeret, og arbejder hver dag med at implementere dette. 

Betina, der er pædagog på Afd. Pegasus, har givet et fint eksempel på 

hvordan vi i Bifrost bruger tankerne bag idrætscertificering, på alle 

afdelinger. 

Betina fortæller:

Bifrost er blevet idrætscertificeret, og vi har fået fokus på idræt, leg og 

bevægelse i børnenes hverdag.

Vi har på Kilden, taget lørdagstræf op igen, og lavet et program for de næste 

måneder, for børnene.

Programmet vil blive gentaget i rul af 4 lørdage i træk for at gøre det 

genkendelighed for børnene

Vi er startet op, lørdag d. 22. okt. kl. 16, hvor vi mødtes på Torvet. 

Hvis vejret er godt går vi i sansehaven.

Programmet de næste 4 lørdage ser således ud:

- Vi synger sangen om Balder

- Vi synger og leger Bro, bro brille

- Vi synger og laver fagter til " Jeg gik mig over sø og land"

- Vi synger " En elefant kom marcherende"

- Farvelsang

Herefter slutter vi af med en gåtur i sansehaven eller i nærområdet.

Vi har nu haft lørdagstræf 2 gange og til stor fornøjelse for børnene.

I Givskud så vi 
løverne

I uge 26 er turen gået til 
Givskud løvepark 

I madsbyparken var vi 
ude og køre i tog og 
klappe gederne.

Løverne sneg sig i 
græsset



Først i november måned havde vi vikarmøde på Nordstjernen/Karlvognen og vores mødelokale var helt fuldt, vi har fået så mange gode vikarer ansat gennem de 
sidste måneder at vi nu stort set selv kan dække os ind ved ferier og sygdom.
Det betyder en kæmpe reducering i forbruget af vikarbureauer, og det er vi rigtigt stolte over. 

Til personalemøde var der også fuld hus og alle vores stillinger er besatte. Det giver en god arbejdsro når vi er fuldt bemandet og mange til at løfte i flok, hvilket på
alle måder kommer børnene til gode. 

Der er fortsat mange henvendelser på nye børn, og velkommen til alle de mange nye, der er startet op i aflastning gennem de sidste måneder. Vi er godt i gang med 
at lære hinanden at kende, og børnene at kende huset.

På Nordstjernen og Karlsvognen har vi også fået idrætscertificerede medarbejdere. Det er vi bare super glade for. 
Om onsdagen tager vi til Team Bifrost i Gårslevhallen. Vi tilbyder vi også sjove lege og aktiviteter hver torsdag. Vi øver os i at implementere det på andre dage også. 
Fx laver vi forskellige forhindringsbaner, opgaver der skal løses og balloner der hænger klar når børnene møder ind. Så er vi klar til sjov og bevægelse, hvilket altid er 
en fornøjelse for både børn og voksne.

OBS Vi tilbringer mere tid ude, og nu hvor vejret er skiftet, så husk endeligt godt med udetøj, så vi ikke fryser. 

Vi har på Bygden haft besøg af fødevarestyrelsen og fik en glad smiley. Vores ernæringsassistent arbejder ud fra fødevarestyrelsens anbefalinger og vi får løbende
mere grønt og fisk, samt mindre kød, dette selvfølgelig med hensyn til vores børns forskellige behov. Duften af nybagt brød og friskbagte pølsehorn hver fredag, er til
stor glæde for vores børn og unge mennesker. 

De bedste hilsner

Marie Louise Høj

Afd. leder Nordstjernen og Karlsvognen

Nyt fra Nordstjernen og Karlsvognen



Hverdagen
på
Mælkevejen

I hele Bifrost, forsøger vi altid at skabe 
gode aktiviteter for børnene. 
Sådan er det også på Mælkevejen.
Der bliver både bagt, leget, og hygget med 
fx græskarudskæringer, når det er
Halloween.
Det er altid sjovt at være sammen med
sine venner



Vi elsker at være på tur

På Mælkevejen elsker vi at komme
på tur. 

Der er blevet øvet en masse. Både
turen I bil, være sammen med 

dyrene og også at være sammen
med hinanden. 

Der har været besøg I 
Givskud zoo.

Mindre ture, hvor vi fx
tager ud og fodrer

ænderne, er også sjovt



Kære forældre

De nye kalendere er nu kommet ud til jer.
Det er vigtigt at I gennemgår og tjekker kalenderne.

I skal være opmærksomme på at der er nye tidsfrister
for ferieønsker. 
Dette gælder aflastningen for Bygden og Gården.

I vil kunne læse mere om ferier, miniferier og 
helligedage m.v. her:

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/

VIGTIGT!! 

Uge 7 2023 skal ønskes senest 4.12.22.

Sommerferien skal ønskes inden den 1.2.2023 – så hvis I har feriedøgn
bevilget og allerede nu har et ønsker – så send en mail til
Jypso@vejle.dk

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
på Gården og Bygden søndag eftermiddag kl. 15.30. Kilden har denne
weekend aflastning til mandag morgen.

Afbud:

Rettidigt afbud er 4 døgn inden aflastningens start. 

Den nye kalender – og lidt om 
ferieønsker i aflastningen.

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


I samarbejde med Parasportsrådet og VIA 
University College, er medarbejdere fra alle afd. i 

Bifrost, blevet idrætscertificeret. 
Nu kan vi kalde os en idrætsceritificeret

institution, hvilket blev fejret med både blomster 
og kage. Vi er super stolte og glade.

I Bifrost tror vi på, at alle børn har ret til et 
liv med leg og bevægelse. 

De har brugt de sidst måneder på undervisning, 
projekter og implementering af bevægelse, 

opgave og fremlæggelse på certificeringsdagen … 
og ikke mindst så har de i den grad “smittet” 

deres kollegaer med lyst og inspiration til at få 
mere bevægelse ind i dagligdagen.



…og det holder vi fuldt og fast på I Bifrost. 

Vi kommet godt fra start med Team Bifrost- for 
alle børn i Bifrost. 
Der er stor glæde blandt børnene hver onsdag, 
og det er gået over alt forventning. Nogle 
kigger på, andre er i fuld gang. Ens for alle er,
at de er en del af Team Bifrost.

Team Bifrost er forankret i samarbejde med 
Børneulykkesfondens legehelte. En frivillig 
legehelt, møder hver onsdag i Gårslevhallen, 
med en ansvarlig fra Bifrost. Vi har nemlig 
vores helt egen haltid. 

Alle børn er meget spændte og flere glæder sig 
til at se hinanden igen næste gang. Ikke mindst 
venter vi i spænding på vores nye Team Bifrost 
T-shirts. 
Vi har fået vores helt egen Team Bifrost sang, 
der snart kan høres på www.Bifrost.vejle.dk

Alle børn har ret til et liv med leg og bevægelse

http://www.bifrost.vejle.dk/


I samarbejde med Børne-og familiecenteret I Vejle, deltager Bifrost i et nationalt implementeringsprojekt
kaldet SIBS-Projektet. 

SIBS er en forkortelse for det engelske ‘siblings’ – der betyder søskende på dansk. 
I Vejle Kommune har vi valgt at kalde projektet ‘Jeg er her også’.

Fire konsulenter har uddannet sig til at tilrettelægge og styre disse kurser for søskende til børn med et 
handicap, samt en forælder. 

SIBS-projektek er ikke en støttegruppe, men et forløb, hvor man som barn, får værktøjer til at tale med sine 
forældre om hvordan det er at være søskende til et handicappet barn eller ung. Som forælder får man 
værktøjer til at tale med søskende til et handicappet barn eller ung. 

Vores første SIBS-forløb er netop afsluttet, med stor success, og til glæde for deltagere.
Vil du gerne vide mere om SIBS-projektet, kan du finde yderligere information på Bifrost hjemmeside: 

SIBS-Projekt - Bifrost (vejle.dk)

SIBS-Projekt for søskende som pårørende og deres forældre

https://bifrost.vejle.dk/projekter-og-udvikling-i-bifrost/sibs-projekt/


IPT – Innovation på tværs
I september havde vi også på Bygden, besøg af studerende der deltager i ”Innovation på tværs” efterår 2022

Innovation på tværs er Erhvervsakademi og professionshøjskolen der med 240 studerende tilbyder tværprofessionelle løsninger. Det er studerende fra pædagog-, lærer-, 
sygepleje- og socialrådgiveruddannelsen der gennem et tværprofessionelt og innovativt projekt tilegner sig læring.

Vi havde besøg af en gruppe på 6 studerende, der forud for besøget havde fået fremsendt en beskrivelse af en udfordring. De studerende brugte 2 uger på at arbejde med 
projektet, det bestod i interview af medarbejdere og leder på afdelingen, samt et interview med forældrene, derefter gik de hjem og arbejde med projektet, indhentede 
viden og udarbejde forslag til indretning af et børneværelse.
Efterfølgende har afdelingen fået fremstillet en specialseng, malet og indrettet værelset, og der er fortsat gode idéer der skal arbejdes videre med. 

Efterfølgende har vi fået gode tilbagemeldinger fra de studerende, der har syntes det har været spændende at være på besøg og har fået øjnene op for de arbejdsopgaver vi 
står i til dagligt. 



Gården har også haft en udfordring I spil I IPT-projektet, efterår 2022.
Afd. Leder på Gården, Heidi, fortæller såledered:

De her 4 dygtige studerende har Gården haft fornøjelsen af at være vært
for i fbm. deres IPT projekt. IPT - Innovation På Tværs er et 3 ugers forløb
på tværs af Sundhedsuddannelserne, hvor de studerende får opgaver fra
praksis. De kender ikke hinanden, de kender ikke opgaven og de kender
ikke hinandens kommende professioner før de møder op mandag
morgen. 

Gården bød ind med en opgave, hvor de studerende skulle bruge deres
tværfaglighed til at give et bud på, hvordan vi kunne forvandle det ene af
vores køkkener til et puslerum. 

Det må vi sige de har de gjort til UG+ Vi er fulde af begejstring og respekt
for deres måde at gå til opgaven på og glæder os til at kunne virkeliggøre
deres gode og gennemtænkte ideer



Velkommen til Nicolai, 
der er startet som Teknisk 
Servicemedarbejder i 
Bifrost, den 1. november.

Nikolaj

Nicolai
&

Den gamle

Den nye

Har du mon mødt Nikolaj
…og Nicolai 

Den ‘gamle’ Nikolaj er Teknisk servicemedarbejder i 
Bifrost, hvor han startede for 3 år siden. Samme tid som 

Corona ramte Danmark. 

I daglig tale, kalder vi dem alle sammen for pedellerne, 
men kommer man på bare én af Bifrosts matrikler, vil 
man se at Nikolajs daglige opgaveportefølje er meget 

større end som så. 

Udover at sprede god stemning på alle matrikler, løser 
Nikolaj – nu sammen med den ‘nye’ Nicolai, alverdens 

opgaver. 
Der både repareres, fixes og løses stort som småt.

Der er altid hjælp at hente, når man spørger Nikolaj, der 
også har et stort overblik over alle tre matrikler og 

alle de opgaver der skal løses. 

De fleste børn kender også Nikolaj. Han spreder god 
stemning og smil, såvel ved børn som ved de voksne han 

møder, når han kommer på de forskellige afdelinger.

Nikolaj er glad for den nye konstellation, hvor 
pedelgruppen, ikke længere er opdelt på matrikler, men i 
stedet har fælles hovedsæde i administrationsbygningen. 



Forældrerådet
Hej alle forældre

Jeg hedder Katrine og er mor til 6-årige Molly på Gården.

I foråret tilmeldte jeg mig Bifrosts forældreråd og jeg har indtil videre
deltaget i to møder. 
Der afholdes årligt fire møder og på hvert møde deltager Birgitte,
samt lederne fra alle Bifrosts afdelinger på skift.

Deltagelse i forældrerådet giver mulighed for at blive løbende
orienteret om, hvad der foregår i Bifrost. 
Samtidig giver det mulighed for jævnligt at mødes med 
repræsentanter fra ledelsen og dermed at kunne drøfte både
problemstillinger og forbedringsforslag. Ikke mindst lærer man andre
forældre i en lignende situation som én selv at kende. 
Sammen kan vi nemlig gøre en forskel i forhold til at sikre,
de bedst mulige vilkår for vores børn.

Som forælder giver det mig stor tryghed at komme lidt tættere på det 
hele, og at blive holdt orienteret samt lyttet til.

Derudover så er det også virkelig hyggeligt😊

Vi vil elske at få nogle flere forældre med i forældrerådet, 
så hvis du har tid og lyst til at være med, så sig endelig til.

Hvis I skulle have nogen spørgsmål, er I også meget velkomne
til at kontakte mig:

E-mail: bergh-@hotmail.com

Telefon: 24208809

De bedste hilsner fra Katrine

mailto:bergh-@hotmail.com


LokalMed Bifrost

Der har d. 15. september 2022 været møde i LokalMed.

På mødet var der enighed om, at nedsætte en arbejdsgruppe der reviderede kostpolitikken i Bifrost.

Der vil blive set ind i Vejle Kommunes generelle aftaler. Der vil skabes en ramme og ikke en specifik
procedure, da der er stor forskel på børnene på Bifrost. 

Der vil blive samarbejdet med de kostansvarlige på Bifrost. 

Venlig hilsen

Ann Pia Strøm



mailto:jbrra@vejle.dk



