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Foråret og forsommeren har været en højst usædvanlig periode også i Engen. Corona
har sat dagsorden for vores samvær på tværs og mulighed for at være inde.
Har det haft betydning for vores børn…. Ja, og i en god retning for de fleste. Det primært at
være sammen i en fast gruppe med faste voksne i et begrænset område og ude det meste af
tiden, har givet vores børn et godt samvær i gruppen, færre forstyrrelser og god basis for leg.
Vi har set børn selv finde på alle mulige lege med de for hånden værende materialer som pinde,
jord, blade… Børn har ikke som vi voksne havde forventet efterspurgt legetøjet i stor stil. Vi har
som pædagogiske medarbejdere oplevet børn i fordybelse, med færre konflikter og som tiden er
skredet frem også med en del af de materialer vi kender. Der er blevet tegnet, malet, leget med
udvalgt legetøj, læst, danset, lavet yoga, været holdt fødselsdage, bålmad, men uden børn har
snittet grønt til dette, været rigtig mange ture og nogle har også været i udevuggestue og
udebørnehave. Solen har skinnet, det har regnet… meget nogle dage, men humøret har
børnene ikke mistet.
På legepladsen har vi længe ventet på vores nye legeredskaber, men da de skulle godkendes
var der noget galt med stort set alle redskaber øv for den da….. vi havde alle glædet os til at
prøve det nye af. Efter sommerferien skulle det dog være på plads. Det har også været lidt af
en udfordring at børnegrupper skulle holdes adskilt at få fordelt legeområderne på en ”
retfærdig” måde, men vi har været lidt ulydige især når der har været ture eller i ydertimerne,
der har vi ”lånt” naboens område.

Cykeltur med de kommende skolebørn til vendepunktet
I løbet af den sidste periode, har vi som vi plejer, lavet et børnetermometer. Her interviewer
Laila de børn, der er 4 år på den tid, hvor vi har lavet børnetermometeret. Børnene synes det er
rigtig hyggeligt at snakke med Laila, så det er spændende at være med. Der er spot på trivsel i
Engen ud fra børnenes egne udsagn. Det har vi selvfølgelig været spændt på i denne periode,

og det viser sig at de alle er glade for deres børnehave, deres venner, de voksne er søde og de
skælder ikke meget ud, de driller ikke selv, men bliver drillet af andre, men ikke så ofte. Alle
børn har venner i børnehaven. Nogle flere end andre. Der er pænt i Engen og der lugter godt. .
almindelige hverdag. Udsagnene vil altid skulle tolkes ud fra den konkrete dags erfaringer.
Undersøgelsen laves for at vi ud fra børnenes udsagn kan være med til at understøtte, de´r
hvor vi ser børn, der har få venner og når der er noget, som børn ikke giver udtryk for i den
Når alle børn er interviewet, så tegner der sig selvfølgelig et billede. Det tager vi med videre i
vores pædagogiske overvejelser og planlægning.

Her op til sommerferien har vi også skullet sige farvel til de kommende skolebørn og vi
sender også andre børn ud i verden på grund af flytninger. Vi ønsker alle jer en rigtig god tid,
der hvor I nu skal hen.
Overgang til skole har ikke helt været som det plejer. Vi har dog været lidt på besøg på
legepladser m.m. og Ellen vil også være at finde på Sølystskolen et par gange i uge 32 og 33,
så børnene også møder et kendt ansigt i alt det nye og spændende

Vi laver skoleopgaver på en hjemmedag

Udeliv kan også være kreative aktiviteter og leg med vand

Vi har opbygget en mindre sneglefarm og fodrer sneglene og de har fået navne

Drengeeksprimenter. Kan du kommer her op? Legepladsbesøg og nye udfordringer

Hvad så efter sommerferien?
Musebørn rykker op løbende når de bliver 3 år. Som vi plejer, så er der børn, der efter
sommerferien rykker fra Rævestuen til Hjortestuen. Vi får nye børn i løbet af efteråret i alle
grupper.
Vi får til næste år en stor mellemgruppe ( børn født 2016 ), der både er hos Rævene og
Hjortene. Der har vi nu faste voksne på begge stuer, der vil sikre at de børn får set hinanden og
været sammen på tværs i diverse aktiviteter og leg. Hvilke børn, der rykker skulle være meldt
ud til jer og børnene. De overtager deres nye garderober mandag i uge 31.
Børnene følges af en kendt voksen og denne gang er det Laila, der går til Hjortene og Ellen der
rykker på Rævestuen. Johan har nu været hos os i et år i nogle ekstra timer. Han er en kæmpe
inspiration både i naturen på ture og naturen på legepladsen. Han bliver nu fastansat fra 1.
august. Det er vi rigtig glade for. Hans store interesse og viden om natur giver børnene en stor
nysgerrighed omkring dette tema. Johan vil I som forældre kun møde sjældent, da han oftest
møder fra 11-15.40, 3 dage om ugen. Men spørg børnene (lige nu har han været en del af
udebørnehaven for det største Hjortebørn 3 dage om ugen) De kan fortælle, hvad han kan byde
på. (altså når vi nu vender tilbage til en lidt mere almindelig hverdag) Johan er knyttet til
Hjortestuen

Dejligt med et køligt fodbade med en god kammerat. Og høj vi gynger højt

Personalesituationen i Coronaperioden forsvandt Christina lige så stille igen for at gå på
barsel, og det sker i denne periode 4 uger før, af et sikkerhedshensyn.
Desværre har vi også haft sygdom i en længere periode. Der var vi så heldige at Louise, der er
barselsvikar for Christina, kunne træde til med kort varsel. Sandra er vikar her ind til
sommerferien, så flytter hun til Århus. Vi skulle være klar alle mand m/k efter sommerferien.
Fælles feriepasning for børn med pasningsbehov foregår i år, på grund af begrænsning af
smittespredning, i hver institution. Derfor lægger Engen hus til Alderslyst´s feriepasning. Der er

ret få børn tilmeldt. Skulle I få behov for pasning i ferien på grund af arbejde, praktik eller
lignende, så kontakt mig på 23694339, så kan jeg formidle en plads.
Oven i alt det her, så er midler til ekstra normering meldt ud, og vi har i Alderslyst tænkt og
snakket om, hvordan det bedst kan udmøntes og give mening ud i alle led. Johans
fastansættelse er en del af vores løsning, så der er tilknyttet 4 pædagogiske medarbejdere til
alle vores stuer i en del af ugen. Vi vender efter sommerferien tilbage med en yderligere
løsning, der giver stor mening i alle vores børnehuse, så vent spændt. Vi tror det bliver godt.
Med dette sender vi et fotogalleri fra foråret og sommer primært ud, og det er bare meget god
stemning, nærvær, leg og mange spændende aktiviteter

Rigtig god ferie til alle jer fra alle os her i Engen

på Engens vegne Girsti

Stemningsbilleder fra foråret og forsommeren

På tur ud i det grønne

Yoga for børn

Vi tegner og maler på legepladsen

en hyggestund om en bog

Fodmaling til vinduespynt. Det er lidt spændende at få maling på fodsåler

