
 

 

Kære alle forældre i Engen 

Det er godt nok længe siden I har hørt fra mig sidst. Det skyldes, at vi har travlt med både at 

få en god hverdag for jeres børn på den korte bane, men også på den lidt længere. Normalt 

har jeg kunnet fortælle om en stabil hverdagen, men lige nu er vi lidt udfordret på 

personalesiden 

Efter vi har fået Aula ved jeg at I løbende får billeder og information fra stuerne, så det går jeg 

ikke så meget ind i i dette nyhedsbrev. 

Vi har desværre været ramt af en del langtidsfravær på grund af sygdom og barselsgener i 

børnehaven, men nu ser det ud til, at vi har kunne lave et kludetæppe, så der er gode folk på 

vores børnegrupper især fremadrettet. Det er klart, at når en fast kollega mangler, så skal 

andre tage over, og de kender ikke hvordan vores hverdag og tilgang er. Det kræver en del af 

de gode ”gamle” Engen medarbejdere så lige nu på Hjortestuen har de haft svært ved at få en 

fast vikar, der kan gå ind i Line Ks barselvikariat. Det lysner lidt. Skulle der være lidt længere 

mellem de kendte ansigter, så har vi forskellige vikarer, der dækker timerne, men det er jo 

ikke det samme, når vi løbende skifter disse vikarer ud, fordi de enten får fast arbejde, er 

podere eller andet. Vi har haft en del stillingsopslag til blandt andet barselsvikariatet, men det 

er virkelig en svær tid at få kompetente medarbejdere i. Bedst som vi snakker med en, har 

hun fået fast job et andet sted. ØV, for så må vi op på hesten igen. Det er beklageligt. 

Alderslyst skal så samtidig udvide med 40 pladser i henholdsvis Nørrevænget og Søholt. Det 

gør jo ikke opgaven lettere. Store udskiftninger på grund af pension og nye jobs har givet os 

en større personaleudskiftning end vi plejer. 

Så har vi ansat ny leder til Børnegården…. Og sådan kan jeg blive ved. 

Heldigvis har vi også de gode faste pædagogiske medarbejdere, der holde fokus på det gode 

leg og læringsmiljø, der lige nu har spot på sommer, men ind imellem kan de jo godt føle sig 

lidt pressede, da de hele tiden skal rykke rundt og sikre sig at der er dækning på stuen, så 

hvis de har lidt store øjne nogle gange, så kender I nu årsagen. Det kommer der styr på. 

Frem mod sommerferien vil vi fortsat skulle leve i en slags kludetæppe i børnehaven, mens 

vuggestuen er mere stabil. 

Efter sommerferien ser det mere lyst ud især fra slut august.  

Hos Musene har vi Jeanette, Line, Anne Mette, Moberg, Cimone når børnene står op og til 

frugt 

Hos Rævene er Ellen, Ana, Marianne/ Anne Mette Nielsen/ Mille Pædagogisk Assistent elev pr. 

23. august Christina Styrenhoff pr. 1. september 



Hos Hjortene Line T, Gaby, Anja/ Marie 

PÅ Tværs 

• Johan er naturpædagog på legepladsen 

• Cimone er i børnehaven fra ca. 12 til hun går i vuggestuen 

• Amira er primært praktisk blandt andet i forhold til covid19 rengøring af kontaktflader, 

men hun er også ind imellem i køkkenet eller hos Musene 

• inklusionspædagog Laila på Hjortestuen mandag og hver anden fredag fra august 

• motorik Lene kommer på Rævestuen torsdag og hver anden fredag fra august 

Lige for tiden møder I også Mathilde og Oliver som vikarer og på mandag har jeg samtale med 

en mulig vikar til at dække fast ind frem til september/ oktober. 

De små hurtige: 

• Lige om lidt slutter vores store børn for at gå videre i skolens verden. De har et privat 

arrangement, hvor børnene spiser sammen en aften, da overnatning i en covid19 tid 

ikke kan finde sted. 

• Heldigvis ser vi også frem til inden længe at komme på sommerferie, og efter 

sommerferien forventer vi at kunne være sammen igen.  

• Det skal fejres og Engen fylder 25 år. så der skal vi holde fest ( hvis muligt ) nærmere 

info når vi nærmer os, men vi forventer at mødes 3. september i Engen. Sæt kryds 

• Solen er over os og husk at børn skal have solcreme på, når de kommer i Engen hver 

dag. Vi supplerer ved frokosttid. Bluser med kort eller gerne langt ærme.  

• Vi bærer stadig mundbind på legepladsen og i huset. Sidder vi ned må dette tages af 

• Fokusmøder er så småt på vej, men de har måttet vente, da jeg er lidt bagud, men det 

kommer inden næste trivselsvurdering i oktober.  

Til slut vil jeg gerne give udtryk for at Engens faste hold er ved godt mod og vi står sammen 

og forsøger at få det bedste ud af denne midlertidige udfordring.  

Rigtig god weekend til alle jer fra alle os i Engen- på Engens vegne Girsti 

 

 

 


