Nyhedsbrev juni 2021

Kære børn og forældre i Børnegården
Nu nærmer sommerferien sig og vi vil rigtig gerne fortælle jer, hvad vi har været optaget af
her i foråret og i perioden frem mod sommerferien.

Perioden på stuerne
Både i vuggestuen og i børnehaven, er der arbejdet med temaet fra jord til bord, og der har
været et særligt fokus på dyr og planter. I den sammenhæng er vi rigtig glade for alle de fine
blomster, som I plantede sammen med jeres børn. Børnene er blevet rigtig gode til at passe
på blomsterne i Børnegården, og de er meget stolte af den blomst, som de hver især har haft
med.
Vuggestuerne har derudover været optaget af små ture ud af huset, hvor de har haft fokus på
naturens forandringer og at se foråret springe ud. Børnene har både været på tur med egen
stue og på tværs af vuggestuerne. Derudover har vuggestuerne sagt farvel til de børn, som er
blevet vildbasser. Mange nye børn er også startet op ved både krudtuglerne og spilopperne, og
de har alle fået en rigtig god opstart.
I børnehaven har alle stuer haft en fast dag om ugen, hvor de har været i skoven. Børnene har
været meget optaget af de små dyr, som de kan finde i naturen. Børnehaven fik også afholdt
skovuge, som desværre blev påvirket af Corona-nedlukningen. Men de nåede at have to rigtig
gode dage i skoven.
På Girafstuen har de også været optaget af den gode overgang fra børnehave til skole.
Børnene glæder sig rigtig meget til det nye, som venter efter sommerferien. Alle giraffer havde
en særlig afslutningsdag på Aqua, hvor alle børn nød at lege med en masse vand.
Arrangementet blev afsluttet i Indelukket, hvor de sang feriesangen og fik en is.
I forlængelse af dette arrangement, så havde alle kommende giraffer en fælles dag på
girafstuen. Denne dag skal ses i sammenhæng til, at vi ønsker at forberede børnene til de nye
rammer som venter, samt at de får mulighed for at lege i det børnefællesskab, som bliver

deres efter ferien. I Børnegården har vi generelt et stort fokus på at sikre de gode overgange
for børnene, både når de skifter mellem stuerne, og når de skal videre i skole.

Inklusionspædagog og motorikvejleder
Lene Hauge vores motorikvejleder, er i vuggestuen de næste 3 måneder. I denne periode vil
der være fokus på sanseindtryk og motorisk udvikling gennem massage og sanglege.
Anette Dippel, vores inklusionspædagog, vil være tilknyttet tiger og løvestuen 3 måneder efter
sommerferien. Anette og jeg vil aftale med personalet, hvad der skal arbejdes med i denne
periode.

De gode læringsmiljøer
Vi har i foråret været optaget af skabe gode læringsmiljøer, på alle stuer i Børnegården. Vi er
fortsat i proces med dette arbejde. Nogen stuer er kommet langt, og andre stuer afventer
leveringer på forskelligt inventar. Vi kan i den sammenhæng glæde os til det nye sanse og
motorikrum, som bliver etableret på henholdsvis løve og tigerstuen efter sommerferien. Efter
sommerferien vil vi også arbejde med de gode læringsmiljøer på legepladsen.

Ændringer i personalegruppen
I maj måned sagde vi farvel til Betinna, som valgte at sige op i sin prøveperiode, da hun
ønskede noget andet for sit arbejdsliv. Både personalet og børnene var glade for Betinna, så
det var rigtig ærgerligt for Børnegården.
Den 26. maj kunne vi byde velkommen til Dina, som I første omgang skulle hjælpe os i 5 uger.
Dina har fået en rigtig god start og er blevet taget rigtig godt imod af både børn og personale.
Dina er rigtig glad for at arbejde i Børnegården og søgte derfor stillingen som pædagog ved
spilopperne her i juni måned. På Børnegårdens vegne kan jeg nævne, at vi er rigtig glade for,
at Dina derfor fortsætter ved spilopperne fra den 1.8.
Den 30.6 skal vi desværre også sige farvel til både Signe og Katrine, som er kommet ind på
deres studier. Både børn og personale har været meget glade for vores unge piger. De vil blive
savnet i Børnegården.
Heldigvis skal vi også sige hej til tre nye medarbejdere. Den 1.8 starter Tina Nielsen på 37 år,
som medhjælper på tigerstuen. Tina har været vikar i Børnegården i snart 6 uger, og har flere
års erfaring indenfor området. Derudover har vi også ansat Sarah Jørgensen på 19 år, som
skal arbejde på tværs af alle tre stuer i Børnehaven. Sarah er lige blevet student fra HF, og har
en del erhvervserfaring på trods af sin unge alder. Vi kan også glæde os over, at Anne som har
været vikar i den sidste periode, har søgt vores vikariat i vuggestuen. Anne skal være ved
krudtuglerne fra den 1.8 og frem til den 31.11.
Derudover kan jeg glædeligt fortælle, at Asmus fortsætter 15 timer om ugen i Børnegården,
ved siden af sit musikstudie. Fra den 1.8 vil Asmus arbejde torsdag og fredag i Børnehaven.

Rokering af medarbejdere
Som I ved, så vægter vi de gode overgange for vores børn. I den sammenhæng prioriterer vi
derfor også, at der følger personale med de børn som skal flytte stue. I denne omgang betyder
det, at Fadime rokeres til girafferne fra den 1.8, og Anna skal være ved løverne.
Derudover rokerer Ani fra spilopperne til vildbasserne, og Marianne fra vildbasserne til
spilopperne. Fra den 1.8 vil der hænge billeder af de nye medarbejderne på stuerne.

Min opstart som daglig leder
Jeg vil afslutningsvis bare fortælle jer, at jeg har fået en rigtig god start i Børnegården. Jeres
dejlige børn har taget rigtig godt imod mig, og ligeledes har personalegruppen. Det har også
været rigtig dejligt at hilse på alle jer forældre. Det har været to spændende måneder, og jeg
er meget glad for mit nye arbejde i Børnegården.
I ønskes alle en rigtig dejlig sommerferie
Venlig hilsen
Malene Boye Hansen
Daglig leder
Børnegården

