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Nyhedsbrev

Bifrost
Dette er anden udgave. Intentionen er at udsende nyhedsbrevet 6-8 gange
årligt. Vi håber, at indholdet vil være interessant for forældre, medarbejdere og
samarbejdspartnere. Vi vil løbende tilpasse form og indhold i nyhedsbrevet
efterhånden, som vi får feedback.
Hvis du har indhold du tænker kunne være interessant at dele i nyhedsbrevet er
du velkommen til at sende en mail til ledelsessekretær i Bifrost, Ditte Skaurup
Vedel Gormsen på disgo@vejle.dk.
God fornøjelse med læsningen.
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Nyt fra Kilden

Kilden er i julehumør og der er pyntet til jul i alle afdelinger.
Den 25. november havde Kildens børn besøg af bedsteforældre til en eftermiddag med juleklip, gløgg og
æbleskiver.
Tante Andante teatergruppe har været på besøg d. 13. december med sang og musik og bragte smil og
julestemning på Kilden.

Juleaften og nytår:
Juleaften på Kilden er for de børn der bor på Kilden. Denne
aften pynter og dækker vi op til alle på Torvet. Vi spiser
julemad og hører julemusik. Nytårsaften vil blive holdt i
de enkelte grupper. Den aften er der både bobørn og
aflastningsbørn. Der vil også blive pyntet op og spist lækker
mad; en hyggelig aften, hvor aktiviteten vil blive afstemt
efter hvad børnene finder sjovt.
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Hvad sker der lige nu:
Der er lagt nyt gulv i Pegasus – et stort arbejde med et virkelig flot resultat.
Medarbejderne i Pegasus er i gang med at udtænke den bedste mulige måde at indrette
gruppen/fællesrummet på, så børnene får mest muligt ud af den nye vandseng og fællesrummet forsat er
hyggeligt.
Der har været gennemgang af Kildens bygninger fra vejle Kommune og det betyder at der bliver
træværket (udhæng og stolper) bliver malet. Belægninger på udearealer vil der blive set på om der kan
opgraderes på disse.

COVID-19:
Vi har ekstra fokus på at forebygge og minimere, at der kommer COVID-19 på Kilden igen.
Der skal nu bæres mundbind af besøgende der kommer hos os og medarbejderne opfordres til at bruge
mundbind når de er i tæt kontakt med børnene.
Vi har fortsat fokus på:






At holde afstand, når det er muligt
Håndvask og afspritning af hænder jf. gældende hygiejneregler
At vaske/spritte flader af på borde og overflader efter brug
At lufte ud – 5 min.pr. time cirka
At anvende almindelig sund fornuft og omtanke
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Nyt fra Bifrost – Bygden (Nord/Karl)
Siden sidste nyhedsbrev har Corona jo endnu en gang taget sit greb i Danmark. Derfor er planlægningen af
den vores julefest desværre gået i stå. Vi har talt med den iderige gæst, der tog initiativ til festen og
sammen blev vi enige om at udsætte det til vi igen sikkert kan invitere gæster. Måske kommer der en
sommerfest, hvor vi kan være ude og tænde grillen, hvilket vi glæder os til.

I weekenderne har vi fokus på julehygge. Rundt på afdelingerne er der pyntet med kugler, nisser og
juletræer. Vi har afholdt en lille juleafslutning med lækker mad og hygge. Der er blevet bagt forskellige
julekager og de kreative er godt i gang med julegaver til familier og pårørende. Dem kan vi desværre ikke
løfte sløret mere for i skrivende stund, men vi er sikre på, at vores gæster glæder sig til at give gaverne til
dem de holder af.
Udenfor er hækken blevet vinterbeskåret, hvilket giver en masse lys ind på afdelingerne.
Et par medarbejdere har fået til opgave med at indrette, så de har i denne uge planlagt en tur til IKEA for
at få indkøbt pynt, puder og billeder til afdelingerne for at skabe en mere hjemlig atmosfære.

På personale fronten arbejder vi i fællesskab hårdt på at sammensætte og oplære en stabil personaleflok.

Vi har i den forgange uge haft besøg af Socialtilsyn Syd og vi afventer pt. besøgsrapporten.
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Nyt fra Bifrost – Gården

Sidst i november fik vi sat det hegn op, som danner rammen om vores nye kommende mooncarbane. Nu
mangler vi blot at få monteret de fine vejskilte, lave markeringer af vejbaner og hvad vi ellers kan finde
på af sjov og ballade derude. Vi satser stærkt på, at banen står klar, når vejret og lyset indbyder til
mere udeliv og leg.
Den 1. december flyttede drillenissen ind og nissen Julius skriver hver dag breve til børnene. Det er med
stor spænding, overraskelse og nysgerrighed, at børnene følger med i drillerier og breve. En dag var al
mælken pludselig blevet blå og en anden dag var vores fint pyntede juletræ viklet helt ind i toiletpapir –
det er noget af en bandit den kære nisse. Huset har duftet af børnenes hjemmebagte pebernødder og
deres juledekorationer, med pynt de selv har været med til at hente hjem fra skoven, har prydet
spisebordet så fint igennem hele december.
I december fik vi desværre også en ubuden gæst i huset – Corona fik sig desværre sneget inden for døren.
Til trods for der var tale om et større smitteudbrud, blev den dog, med en hurtig indsats, isolation, et
stort forbrug af værnemidler, hurtig smitteopsporing og ikke mindst et rigtig fint samarbejde mellem
personalet og med alle forældre, hurtigt vist ud af døren igen. Tusind tak for forståelsen og for
samarbejdet i den forbindelse.
I starten af næste år sender vi Emil afsted på praktikvejleder uddannelse, så vi fremadrettet er godt
rustet til at modtage nye pædagogstuderende. Vi håber på pr. 1. juni forhåbentligt at kunne byde en ny
pædagogstuderende velkommen til Gården. Ift. studerende vil vi lige benytte lejligheden til at lykønske
Anja (vores tidligere studerende) med en veloverstået og bestået eksamen i forbindelse med hendes
praktik her på Gården.
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Nyt fra Bifrost – Administrationen

Kære medarbejder. Går du nogensinde glip af vigtige
informationer?


Så husk at tjekke din arbejdsmail hver dag.

Mange har desværre misset deadline for valg af egen
julegave eller overset vejledningen: ”Er du let ITbruger? - Sådan finder du din arbejdsmail”.

Til forældre til anbragte børn:
Vi opfordrer jer til at læse orienteringen
vedr. forsikringsdækning, som er sendt ud til
jer i starten af december fra Familie- og
Handicapafdelingen og beder jer om at
kontakte dem, hvis I har spørgsmål til brevet
og dets indhold.

Der ligger mange
”kladder” i SafetyNet
som ikke bliver gjort
færdige. Hvis ikke du
skal bruge den, så kan
du sende en mail til
forsikring@vejle.dk,
henvise til kladdens
sagsnr. og bede om at
få den slettet.
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Nyt fra ledelsen
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Vi har fornøjelsen af, at byde ordentlig velkommen til vores nye centerleder Birgitte Preuthun. Hun har
første arbejdsdag den 4. januar 2022 hos Bifrost, hvilket vi ser meget frem til.

Derudover et stort velkommen til vores 2 afdelingsledere, Heidi W. Hedelund og Lise D. Bundgaard. De er
startet i henholdsvis november og december måned.
Heidi er ny afdelingsleder på Gården og Lise er ny afdelingsleder på Bygden.

Heidi W. Hedelund

Lise D. Bundgaard
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Nyt fra Arbejdsmiljø

Den 9. december blev der afholdt en temadag for os arbejdsmiljørepræsentanter, hvor vi havde fokus på
henholdsvis arbejdsmiljørepræsentantens og ledelsens rolle samt forventninger til hinanden. Derudover
blev der lagt op til en opkvalificering af dagsordenen til fremtidige møder og der var en drøftelse af den
fremtidige organisering af arbejdsmiljøorganisationen i Bifrost.
En god faglig dag med masser af input at tage med sig i det nye år.

Vi har i Arbejdsmiljøgruppen den 14. december sendt spørgeskemaer ud i hele Bifrost vedr. udfyldelse af
den fysiske APV. Det er jeres chance for at blive hørt og for at have indflydelse på de fysiske rammer på
arbejdspladsen, så en stor opfordring skal herfra lyde til at få den udfyldt.

Deadline for udfyldelse: 20. januar 2022.
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Aktuelt

Der er sendt årshjul ud for både Forældrerådet Bygden/Gården og for Forældrerådet Kilden.

Forældrerådet Bygden/Gården
Datoerne er:





22. februar 2022
24. maj 2022
6. september 2022
15. november 2022

Alle møder afholdes kl. 17.00-19.00.

Forældrerådet Kilden
Datoerne er:





1. marts 2022
31. maj 2022
13. september 2022
22. november 2022

Alle møder afholdes kl. 17.00-19.00.
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Bifrost temadag

Der blev afholdt en fælles temadag i Bifrost den 23. november. Ledelsen havde udformet et program for
dagen, hvor der blev taget udgangspunkt i bl.a. handlingsplanen fra Børne- og Familieudvalget. Det
videre arbejde i Bifrost blev drøftet gruppevis ud fra de 5 temaer:
Ledelse
Rekruttering og fastholdelse
Styrket faglighed og kvalitet
Medarbejdertrivsel og arbejdsmiljø
Forældresamarbejde og kommunikation

Det var en positiv medarbejderflok, som deltog engageret og bidrog med mange forskellige og konkrete
input, forslag og ideer, som der nu er samlet op på og som vi i Bifrost arbejder videre med.
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Høringssvar vedr. styrket opfølgnings- og dialogsystem
Børne- og Familieudvalget havde sendt forslag om ”Styrket opfølgnings- og dialogsystem på
døgnområdet” i høring. LokalMED i Bifrost drøftede høringsforslaget den 2. december 2021. Inden
da havde forslaget også været drøftet i Bifrosts to forældreråd på henholdsvis Kilden og
Gården/Bygden.
Forslaget blev behandlet og et enigt Lokalmed hilser det styrkede opfølgnings- og dialogsystem
på døgnområdet velkomment. Derudover blev forskellige sammensætninger af
forældreråd/bestyrelser/institutionsråd drøftet. Et samlet LokalMED valgte at anbefale, at der
arbejdes videre med en model, hvor man peger på oprettelsen af et Advisory Board (rådgivende
udvalg), med deltagelse af forældre, medarbejdere, ledelse og forvaltning/politikere samt
eventuelle eksterne interessenter.
Formålet med oprettelsen af et Advisory Board er blandt mange, at sikre åbenhed om Bifrost,
agere sparringspartner, hvor udvalgte temaer kunne behandles til inspiration i driften og
udviklingen af Bifrost samt at bidrage til en drøftelse om udviklingen i børn og unge med handicap
og området i en bredere forstand.
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Ansættelser – Kilden

Majbrit K. er omsorgsmedhjælper – startet 1. dec. (Syvstjernen)
Kasper U. er pædagogstuderende – startet 1. dec. (Syvstjernen)
Anja N. er SSH og nattevagt – starter 1. januar
Carina O. er ergoterapeut og nattevagt - starter 1. januar
Maria Å. er SSA og ny nattevagt – startet 4. dec.
Berit J. er SSH og ny nattevagt – starter 1. feb.

Ansættelser – Bygden, Nord/Karl






Mahmoud er weekendmakker – starter 21. dec.
Frederik er weekendmakker – starter 22. jan.
Louise er weekendmakker – starter 21. dec.
Maria er weekendmakker – starter 22. dec.
Kathrine er pædagog (tidl. Weekendmakker)
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Ansættelser – Familiekontoret

Rikke S. Jørgensen er Familiekonsulent – startet 1. dec.
Ulla Runge Bertelsen er familiekonsulent – starter 3. jan.

Fratrædelser – Kilden





Louise K. (nattevagt) – stopper 31. dec.
Valdis (nattevagt) – stopper 31. januar
Barbara U. (nattevagt) – stopper 31. dec.
Anette (nattevagt) – stopper 31. dec.

Fratrædelser – Bygden, Nord/Karl


Natascha – stopper 31. dec.
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Nyhedsbrev
Har du feedback og/eller en historie til næste nyhedsbrev?
Bidrag til nyhedsbrevet sendes til Ditte S.V. Gormsen på mail: disgo@vejle.dk (husk
at skrive ”nyhedsbrev” i emnefeltet).
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