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Kære børn og forældre i Børnehuset Søholt.
I får lige en opdatering på tingenes tilstand i Børnehuset Søholt.
Særligt for vuggestuen.

Jeg kunne sidst sige, at vi nu var på plads med medarbejdere i vuggestuen efter en lidt
for lang periode med skift og usikkerhed. At Maiken ville blive gravid, var ikke tænkt
med ind i den udmelding. At hun yderligere kom til at få betydelige gener i forbindelse
med graviditeten var jo ret uforudsigeligt. Vi har ansat en vikar til at dække hele
perioden, og vi har heldigvis kunnet lave aftale med Iben Mølgaard Pedersen, der har
været meget i vuggestuen i andre vikariater. Det gør alting meget lettere, at det er en,
både børn og voksne kender.
Vuggestuen i Søholt har fået besked om, at den bliver tilgodeset i forbindelse med
regeringens puljemidler målrettet børns første 1000 dage. Vi er meget spændte på, hvad
det kommer til at betyde, og hvordan vi de næste tre år kan skabe forandringer til alle
børns bedste. Det ved vi mere om i løbet af februar.
Særligt for børnehaven.

Børnetallet stiger støt og roligt hen imod sommerferien. Som tidligere nævnt laver vi
nogle små forandringer, så oplevelsen af at være de mange børn på stuerne kan vendes
til noget positivt. En hensigtsmæssig fordeling og større tydelighed om rammerne skal
hjælpe alle børn til en mere rolig og overskuelig dag. Mikkel (huskendt fra tidligere
opgaver) er et nyt ansigt i denne sammenhæng og vi har lagt i alt 50 ekstra timer om
ugen i børnehaven. De skal bruges til at aktivere flere børn i salen og på
Brumbassestuen hen over dagen. Samtidig bliver uderummet i højere grad et aktiv, og
det tiltager helt naturligt, jo længere vi kommer hen på sæsonen. Vi håber det gode vejr
kommer i rigelige mængder. En del af planen er også, at vi inddrager børnene. Der vil
være nogle ting i forhold til adfærden i huset, der kræver lidt mere bevidsthed fra alle.
Mindre lyd på, - mere indestemme. Ikke de hurtige og voldsomme bevægelser før man
er kommet ud på legepladsen. Hensynet til de andre, bliver også et hensyn til en selv.
Vi har aftalt en struktur for anvendelse af rum og medarbejdere, men vi er også klar på
at tilpasse denne struktur hen ad vejen, når der måske viser sig bedre løsninger. Som
forældre er I fortsat meget velkomne til at komme med jeres forslag og bidrag til
forbedringer.
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Særligt til alle forældre.

På initiativ fra forældrerådet er der oprettet en facebookside for forældre til børn i
Søholt. Den hedder Børnehuset Søholt – forældre og kan supplere den
kommunikation, vi har via sedler og DayCare. Den er også et skridt ind i vores næste
temaperiode, der omhandler Forældresamarbejdet og det Åbne dagtilbud, der i højere
grad skal sikre sammenhæng med de omkringliggende institutioner, foreninger og
lokalsamfundet.
Fra den 20. februar til 3. april vurderer vi igen alle børns trivsel. Det er femte gang vi
tager runden, så det er ved at være indarbejdet for os. Vi synes, der er et rigtig godt
udbytte af det samarbejde, vi har på baggrund af vurderingerne og oplever det
udramatisk og uproblematisk. Det vil være ukendt for nogle af vores nye forældre, så
her kommer lige et link til nærmere information.
trivsel.silkeborgkommune.dk
Vi giver en melding, når vi har vurderet, og når vi har taget kontakt til de forældre, vi
gerne vil snakke trivsel med.
Det var alt for nu. Husk at tjekke tavler, DayCare og Facebook for forældreaktiviteter.

Vi ses i Søholt.
Mvh.
Per.

