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Kære familier i Engen 
Så er vi ved at være ved årets ende og julen nærmer sig med hastige skridt. Vi har haft et godt 

og stabilt år i Engen. Der er sket rigtig meget i forhold til at videreudvikle vores hverdag og 

lokaler, så den giver jeres børn gode lege og udviklingsmuligheder. I starten af det nye år bliver 

der arbejdet videre på en renovering af legepladsen, så der kommer lidt flere udfordringer der. 

Vi har også fået vores UdeJohan, der tryller med mange spændende tiltag derude. Lige nu er der 

gang i planer for bålhuset, som vi gerne vil trylle om til noget andet og mere på vores næste 

arbejdsdag. Forældrerådet har haft møde og har delt deres årsprogram ud, så I kan følge med i, 

hvad der sker på den front. 

Nu har vi jo længe fortalt om at ressourcerne blev færre og knappe, men nu blæser vinden lidt 

den anden vej. Både byråd og regering er optaget af at en rigtig god opvækst for vores børn også 

i daginstitutionen giver børn den bedste start i livet. De første 1000 dage har rigtig stor betydning, 

så det er dejligt, at vi nu er 4 pædagogiske medarbejdere i vores vuggestue mod før 3. De 4 i 

vuggestuen gør hver dag en stor indsats for at børnene hos dem får den bedst mulige start på 

livet, selvfølgelig med jer familier som de helt centrale i barnets liv. Så går livet jo videre i 

børnehaven, hvor vi også nu er lidt flere voksne, fra 5- 7, der kan være med til at skabe gode 

rammer for en hverdag, hvor børn udvikles, dannes og trives i børnefællesskabet. Engen er jo 

intet uden jer og jeres børn. Vi er meget heldige at have en forældregruppe, der bakker os op i 

hverdagen både med den lille snak i garderoben, tage hinandens børn med hjem, deltage i vores 

arrangementer og på arbejdsdage, samt når vi afholder forældresamtaler og fokusmøder. Det 

betyder utrolig meget for os som ”voksne” i Engen at vi har et tæt og tillidsfuldt samarbejde 

omkring barnet og de eventuelle udfordringer, der ind imellem måtte opstå. Det gavner barnet 

utrolig meget, at vi ser på dette sammen og sammen sætter ind, så vi hjælper barnet godt videre. 

1000 tak for opmundringer, anerkendelse og opmærksomhed i hverdagen og, når et eller andet 

har brug for en ekstra opmærksomhed i vores hus 

Rigtig glædelig jul på hele Engens vegne Girsti    

 


