
 

 

Kære alle i Engen 

Vi har det fortsat godt i Engen. Ind til nu har vi ikke været ramt direkte af Corona, så det er vi 
rigtig glade for, men som I kan læse rundt omkring, har vi fortsat et højt smittetryk i Silkeborg.     

         

      Vi laver kunst på med Rævestuen                                                                      Indeleg 

Vi arbejder på at overholde de restriktioner, der er anbefalet fra sundhedsstyrelsen og det 
skifter jo løbende. Det betyder fortsat at vi er rigtig meget ude, men som efteråret nærmer sig 
er vi i gang med at finde løsninger, hvor f.eks. nogle børn er ude formiddag enten på tur eller 
på legepladsen og andre er ude om eftermiddagen. Udeliv og færre børn samlet inden for er 
vigtige elementer sammen med håndhygiejne, vask af inventar og legetøj, syge børn og 
medarbejdere bliver hjemme.  

Skuret er ved at blive indrettet til de kommende skolebørn. Vi forsøger at få overdækning ved 
Rævene og Musene vælger fortsat at være meget ude og vælger ind imellem at gå ind og lave 
aktivitet indenfor. 

        

Ude på cykeltur med Marianne                 Samling på Scenen med historie       Hygge på udsigten 

Udsættelse Vi skulle have haft Bag for en Sag dag 7. oktober, men må vi ikke lave sociale 
arrangementer for tiden, så vi må vente lidt med det. Øv. 

Lige om lidt går vi i gang med næste trivselsvurdering af børnene. I hører fra os, hvis der er 
behov for et fokusmøde på baggrund af trivselsvurderingen. Fokusmødet er et møde, hvor 
forældre, pædagogen på stuen, evt. tværfaglige som psykolog, familierådgiver, 
sundhedsplejerske og daglig leder sammen går på opdagelse i hvad der er på spil for barnet og 
hvordan vi sammen kan hjælpe barnet til en bedre trivsel og udvikling 

Nyhedsbrev oktober 



 

Vi fik afholdt vores stue- forældremøder. Der var en god stemning og fint fremmøde. Vi fik 
valgt:  

Til bestyrelsen er valgt 

• Trine Bondo Siv og Askes mor 
• Esben Rasmussen Viggos far 
• Steffen Kruse Ries far er suppleant 

Til forældrerådet har vi fået valgt  

• fra Musene: Trine Anna og Falkes mor og Sofie Tandrup mor til Oliver K.  
• Fra Rævene: Line Lund Karens mor Rævestuen, Sara Elisiussen Johannes mor,  
• fra Hjortestuen: fortsætter Maria Kolze mor til Johan og Mette Carl og Villums mor  

Personalesituationen er også ved at være på plads.  

Nu er Anne- Mette startet i vuggestuen. Amanda holdt sidste dag onsdag op til den 1. oktober, 
hvor hun skal starte i nyt job.  

Line Kastaniegaard starter på Hjortestuen i stedet for Laila. Præsentation er lagt i DayCare 

Det gør, at vi fra uge 43 har Lene Molberg motorikpædagog primært i vuggestue og Laila fra 1. 
november som en ekstra person på Hjortestuen. Begge de 2 vil være på Musestuen og 
Hjortestuen i ca. 3 måneder. Her i starten vil det være en hel uge på skift. Når der er lidt mere 
ro på smittetrykket, så bliver det Laila mandag og hver anden fredag, Lene Molberg torsdag og 
hver anden fredag. Vi ser meget frem til at få denne ekstra hånd både rent praktisk, men også i 
forhold til den faglige inspiration i hverdagshøjde. 

                                                        

                   

Man kan fint udehygge med isbod, afslutning, gyngetur og spil selv om det næsten er oktober 

I uge 42 har vi åbent for de børn, der er tilmeldt. En del ferie afvikles hos vores medarbejdere 

 

På hele Engens vegne Girsti 
 


