
 

Efterårsnyhedsbrev i Engen og Invitation til forældremøde i Engen 

Invitation til forældremødet 

tirsdag den 29. oktober 2019 19-21.30 

Forældrebestyrelsen ønsker fortsat, at vi mødes i hvert børnehus til årets 
forældremøde, da det er der, I har jeres barns hverdag. 

1. Velkommen fra Girsti.  
2. Vi er så heldige at have aktive forældre i Engen. Forældrebestyrelsen og 

forældrerådet vil fortælle om deres arbejde i det foregående år. Evt. planer for det 

kommende. Derefter valg til begge grupper 
3. Sundhedsplejerske Iben Henriksen præsenterer et nyt tilbud både til jer og til 

medarbejderne. Vi har allerede haft et lille oplæg og en snak om søvn, og det 
næste bliver et oplæg og en snak om hvordan vi sammen kan hjælpe børn til at 

blive renlige. Det bliver den 13. november, hvor der også er forældrekaffe. Det 
bliver ca. 15.30 hun laver oplæg. 

4. Vi glæder os til at fortælle jer om hvordan og hvorfor vi har vores hverdag med 

jeres børn i Engen primært på jeres barns stue. 

 

 

Nu er trivselsvurderingerne overstået og de familier, der har børn, vi har en bekymring 
omkring vil blive indkaldt til et fokusmøde i den kommende periode. Der vil som hidtil 

ofte blive indkaldt tværfaglige som psykolog, tale-hørekonsulent, sundhedsplejerske, 
familierådgiver eller, hvem vi sammen med jer finder relevant. Ind imellem holder vi et 

lille formøde med jer, så vi får inviteret de rette til at folde udfordringen omkring jeres 
barn ud ved fokusmødet. Bag for en Sag er i morgen den 9. oktober og der er en del, 
der har meldt sig til at bage. Der bliver forældrekaffe fra kl. 14.30- 16.30, hvor vi 

serverer kaffe og I kan købe et stykke brød enten til kaffen eller til at tage med hjem.. 
Overskuddet går til Børnetelefonen som Børns Vilkår står for. 

         

Årets mesterbagere                                sælgere fra 2017                       

 



Efterårsbrev i Engen: 

Vores børn er i gang med efterårsaktiviteter og forberedelse til Bag for en Sag, som er 
en af vores traditioner.  

Vi har sanket kastanjer, malet blade, lavet insektbo, plejlet korn, malet det… og bagt 
brød 

      

Lige for tiden har vi bålmad hver onsdag. Det spænder over alt muligt som 

minestronesuppe, laks i bulgur, til brød af hjemmekværnet mel.  

    

 

Besparelser i Silkeborg kommune, hvordan rammer de os i Alderslyst og Engen? 

Vi kommer ikke til at mærke besparelserne, da vi udsætter lidt udstyr til legepladsen, og finder 

midler på noget vi i Alderslyst har lagt ud i forbindelse med ekstra pladser i Nørrevænget, de 

penge får vi nu tilført, så det dækker det ind, vi skulle spare. 

Den styrkede læreplan er vi godt i gang med 

Regeringen har besluttet en ny læreplan og Silkeborg kommune har valgt, at vi har 2 år at nå 

at lave den i. Hvert halve år arbejder vi med et nyt tema. Først var det leg og læringsmiljø i 

sidste halve år, nu er det dannelse og børneperspektiv, som vi lige nu er optaget af. Som i kan 

se på opslag på gangen, så har børnehavebørn fotograferet deres ynglingssted på legepladsen 

og fortalt, hvorfor de netop synes, det er et godt sted. I vuggestuen har de voksne lusket efter 

børnene for at se, hvad de opsøger på deres legeplads. Projektet med legepladsen fortsætter, 

da vores er udpeget som i en dårlig stand. Derfor er der udskiftet gynger, der er nedtaget et 

klatrestativ, der skal skiftes kant rund om vuggestuens gyngeareal, og der skal skiftes faldsand. 

Der kommer også nogle ekstra legeredskaber, som vi lige nu er i gang med at se på. 

Lørdag den 2. november har vi igen pædagogisk dag. Her får vi et oplæg omkring dannelse og 

børneperspektiv, som udvidder det oplæg vi har fået fra centralt hold. Det bliver rigtig 

spændende. Derefter fortsætter vi med at beskrive vores pædagoiske arbejdsgrundlag ud fra alt 

det nye. Håber at se jer alle til de forskellige arrangementer i den kommende tid  hilsen Girsti 


