Godt nytår🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
Så er der gået endnu et år, i Børnegården har vi haft mange gode
timer sammen. Tak for det.
Vi har i 2018 arbejdet med ”fri for mobberi” i hele huset, en gang
om ugen har vi snakket om hvordan man er en god ven, og
hvordan man kan se hvordan andre har det, hvad betyder respekt,
og hvordan er man respektfuld over for andre. Det er ikke kun en
gang om ugen, men den tilgang vi har vi hverdagen.
I 2019 får vi den nye styrkede læreplan, som vi glæder os til at
arbejde med. Det er ikke nyt for os at arbejde med læreplaner.
I har kunnet følge med i jeres barns hverdag, og vores arbejde
med læreplanen, på vores årshjul i indgangen, og på stuernes
tavler og i indretning og foto.
I den nye læreplan er der, det første halve år fokus på leg, og
læringsmiljø.
Lige noget vi kan lide. Vi ved at børns leg, og det at være med i en
leg, har den størst betydning for, at barnet kan deltage i
fællesskaber med andre børn. Og for at trives og udvikles. Vi skal
være opmærksomme på, at følge det, som barnet er optaget af.
Med vores faglighed om læreplanen i bevidstheden. Vores
indretning og planlægning, skal gøre det muligt for barnet at lege,
være nysgerrig, lærer nye ting, og gennem lege at styrke alt det,
der er med til at barnet er glad, tryg og en del af et fællesskab.
Der er mange ting som der er lovgivet om i læreplanen, et af de
områder som også er med, er jer. Forældresamarbejdet har stor
betydning for barnet, det er jer der gør den største forskel for
jeres barns trivsel og læring. Sammen skal vi gøre det bedste vi
kan for jeres barn. Der har vi allerede mange gode erfaringer. I

dagligdagen, hvor vi sammen kan snakke om hvordan jeres barn
har det hjemme og i Børnegården, så vi kan tage de hensyn som
barnet har brug for. Til forældremøder hvor vi kan give jer, en
forståelse af hvad, og hvorfor vi gør som vi gør, og hvordan I kan
hjælpe med det.
Til sommerfester, lygtegang, forældrekaffe, og mange andre
arrangementer som forældrerådet er med til at gøre muligt, hvor
vi sammen får nogen sjove og gode oplevelser.
Vores nye årshjul er på vej, så I kan se hvad læreplanen
indeholder.
Forældrerådet har også lavet et årshjul over året sociale
arrangementer.
Personale nyt:
Velkommen til Dorte, ny pædagog i børnehaven, Dorte starter
d.1/1 ved Girafferne. Dorte har mange års erfaring og vi glæder os
til at hun bliver en del af Børnegården.
Som tidligere skrevet så har Jeg fået nyt arbejde, og starter i
Blæksprutten som daglig leder 1/2
jeg vil igen gerne sige en stor tak til alle jer, som jeg hver dag, har
været så glad for at møde, og for at være sammen med jeres
dejlige børn.
Jeg er glad og stolt over, det gode samarbejde som jeg syntes at vi
altid har haft. Der er en glæde og en god stemning i hvert et
samarbejde vi har haft. Jeg tager mange gode, og sjove minder
med fra Børnegården, og ikke mindst at, stort set alt kan lade sig
gøre.
Vi har malet, hammeret, sunget, snakket, leget, grint, grillet og så
meget andet. jeg har fulgt mange af jeres børn fra de startede som
små i vuggestuen, jeg syntes at de er så dygtige, søde og fuld af
selvtillid, det er skønt at se dem, med mod på livet, og en tro på sig
selv, som vi sammen kan være stolte af at de har.

Blæksprutten er nu en del af Alderslyst, lige som Søholt og Engen
så derfor vil jeg heldigvis stadigvæk engang imellem komme i
Børnegården.
Tanja starter som daglig leder i Børnegården 1/2-2019 også et
stort velkommen til hende. Jeg ved at hun glæder sig, og det er
med god grund.

