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Kære alle  

 

I Alderslysts børnehuse har vi indført nye specialfunktioner, i kraft af 
”specialuddannet” personale indenfor motorik og inklusion. Personalet har 
gennem videreuddannelse opnået særlige kompetencer på nogle centrale 
områder. For at bringe de kompetencer bedst muligt i anvendelse, frigøres 
medarbejderne helt eller delvist fra stuetilknytningen fra eget børnehus og 
indgår i en specialfunktion, der kan hjælpe med at løse opgaver i de fire huse. 
De har en rolle som spillende træner i de sammenhænge de indgår i. Det giver 
kvalitet på 2 måder-  

• Fagligt fokus, sparring og spillende træner i den almindelige 
pædagogiske hverdag 

• En ekstra normering på stuen i de perioder, hvor specialfunktionen er 
tilknyttet stuen. 

 
Der er et tæt samarbejde med stuens faste medarbejdere, specialfunktioner, 
og den daglige leder både i forhold til at beskrive opgaverne, at udvikle 
handleplaner og at følge op på dem og sammen beskrive en ansvarsfordeling. 
Ansvaret for det enkelte barns trivsel og udvikling ligger fortsat hos stuen.  
 
Når vi arbejder med børnene, arbejder vi fokuseret på muligheder og den 
udvikling, vi gerne vil se. Det er væsentligt for os at se alle børn udvikler 
livsduelighed, selv- og medbestemmelse. Vi ser jer forældre, som vores 
vigtigste medspillere i at skabe de bedste udviklings- og trivselsfremmende 
læringsmiljøer i institutionen. Det vil blandt andet sige, at vi er ønsker at være 
lydhøre, når I kommer med ting til os, som I ønsker vi skal tage stilling til. Vi 
vil gerne imødekomme jer alle på bedste vis, det er vores intention.  
 
Det handler om børnene og deres trivsel og udvikling – den står os først for i 
vores daglige arbejde.  
 
Vi arbejder dagligt for at:
  
 

• Alle børn trives 



• Alle børn oplever, at nogen holder af dem og har særlige relationer til 
dem 

• Alle børn har mindst én voksen fagperson som rollemodel – dvs. en 
person, som de oplever som særlig betydningsfuld og ”værd” at ligne 

• Alle børn indgår i ligeværdige fællesskaber og oplever at have venskaber 
• Alle børn oplever succes på mestring af de udviklingsopgaver, de står 

overfor 
• Alle børn oplever progression i læring og udvikling 

 
 

 
 
I hverdagen i børnegården lærer børnene at se hinandens forskelligheder. De 
lærer rigtig meget omkring sig selv og det fællesskab de er en del af.  
Vi arbejder meget fokuseret på barnets sproglige udvikling, så barnet får 

redskaber til at gøre sig forstået 
og forstå andre børn.  
Det er væsentligt for barnet at 
lære at forstå sig selv som en del 
af et fællesskab og at deres 
bidrag til fællesskabet er af 
betydning.  
 
 
Vi går et efterår og vinter i møde, 
hvor vi vil være en del udenfor. 
Det er i denne sammenhæng 
rigtig godt med varmt tøj og 
skiftetøj.  
Det er rart, når børnenes 
garderobe indeholder de ting 
barnet har brug for i løbet af 
dagen.  
 
Vi har aktiviteter i løbet af dagen, 
som bærer præg af årstiden. Vi 
er meget på ture, på 
legepladsen, i lokalområdet og vil 
benytte salen en del i den 
kommende tid. 







 
 
 
Vi fortsætter indtil videre som hidtil med vores klodssystem ved 
hovedindgangene. Det er rigtig skønt at se jer igen, dog holder vi tiden 
indenfor kort, så vi mindsker risikoen for smitte. Husk i denne forbindelse 
rigtig god håndhygiejne. Såfremt I udviser symptomer på smitte af Corona, må 
I naturligvis ikke komme ind i Børnegården og skal give os besked herom.  
 
Vi oplever indimellem, at lågen står åben, husk at lukke den, så børnene ikke 
løber ud.  
 
 
 



Vi glæder os over årstidernes skifte med naturens omstilling af farver og 
nuancer.  
 
Rigtig god efterårsferie til jer der holder ferie.  
 
De bedste hilsner 
 
Personalet i Børnegården 
 
Tanja  

 
 
 
 


