Forårsbrev i Engen……. Det skal nok blive forår, bare vent og se!
Sne er bare sådan et fint afbræk i vinterens mørke og kulde. Snevejr lægger jo op til at bygge
snemænd, at opdage, hvad sne kan, at kælke, at have det sjovt og aktivt ude- børn og voksne
sammen. Det giver røde kinder og godt humør.

I vuggestuen uddanner vi små vikinger. Det er ligesom oppe i
tiden at vinterbade, og derefter gå i saunagus.
Det her er så bare for Engens store vuggestuebørn!
Fed oplevelse synes de.

Eventyr har stået på programmet i de foregående 2 måneder. Hold da op, hvor har vores børn
været optaget af at høre, lege, spille, tegne og klæde sig ud i denne periode. Huset har emmet af
energi, prinsesser, riddere, dukketeatre, kulisser. Forældrerådet fik lavet sådan en flot afslutning med
eventyrfest, det blev bare prikken over Iét. Sikken en opfindsomhed til eventyrmad, og så med stor
opbakning fra jer familier. Mange tak til forældrerådet, til jer forældre der deltog, til børn og
medarbejdere i Engen.

Vi taler ofte om læreplaner og hvad børn skal have ud af det. I dette tema så har børn bl.a. fået:
Mødt et nuanceret sprog, øvet sig i at stå frem, arbejdet sammen, været kreative, lavet historier,
ventet på tur, prøvet egne grænser af, brugt fantasi, sunget, leget og leget og haft succes. Det er jo
bare lidt af det, for vi kan jo ikke helt vide, hvad og hvordan hvert enkelt barn kan bruge dette tema,
som en byggesten i deres samlede livserfaring.

Fabulatoriet er et rytmik- og danseforløb, vi har i øjeblikket for mellemgruppen og skolebørnene i 2
hold. Lene fra den kreative skole, kommer en gang om ugen og laver sang, dans og rytmik. Det har
spillet rigtig godt sammen med vores eventyrtema. Vi har både fået sange og rim med derfra. Hvis I
ser på filmene på Youtube kanalen, så er det tydeligt, at nogle børn har fanget det med rytmen og alle
børn har nydt forløbet.

Sidste år gik alle daginstitutioner i Silkeborg kommune ind i et projekt, der har til formål at opspore,
hvis et barn har udfordringer i forhold til trivsel, at der sættes hurtigt og samlet ind, så barnet kan
komme tilbage i god trivsel. Denne store og systematiske måde at arbejde på, bygger på ideen om at
et barn, der trives godt og har det godt i fællesskabet, udvikler sig også godt. Jo tidligere vi opdager
udfordringer, jo større succes er der med, at barnet hurtigt kommer i god trivsel igen. Det sker i et tæt
samarbejde mellem jer og os i Engen.
I forlængelse af Trivsel på Tværs går vi i marts måned i gang med 2. trivselsvurdering af alle børn i
Engen. Vi har afholdt 15 fokusmøder i Engen efter sidste vurdering, og der har været en meget positiv
tilbagemelding fra de forældre, der har deltaget. Nogle børn er allerede inden mødet er afholdt
kommet i bedre trivsel. Bare det at sætte spot på, skaber en ændring. Hvis det viser sig, at der i denne
omgang er udfordringer i forhold til jeres barns trivsel, vil vi indkalde jer til et møde, så vi sammen
kan se på hvordan vi samlet set kan hjælpe jeres barn tilbage i god trivsel.
I april og maj arbejder vi med natur. Dette tema er endnu ikke planlagt, men vi regner med en familievenne,-bedsteforældredag en gang i maj/ juni. Når temaet nærmer sig kan I se planerne på årshjulet
der hænger i Køkkenet. I får invitation til vores familie-venne-bedsteforældredag.

På Engens vegne Girsti

