Majbrev fra Engen 2018
Foråret titter rigtig fint frem, mens kulden har svært ved helt at slippe sit tag og heldigvis er der
indgået en aftale om overenskomst, som vi håber bliver vedtaget.
Søndag 15. april har vi haft forældrearbejdsdag. Det var en rigtig fin dag med godt fremmøde, og
hvor der blev lavet en masse forskellige opgaver. Vi fik blandt andet malet legehuse, slebet borde,
lakeret og olieret dem. Der blev lavet et udeværksted, så der er lidt at bruge sine kræfter på ude på
legepladsen. Desværre nåede vi ikke at få lavet et lille drivhus, men det forsøger vi at få i stand på en
eller anden måde. Det kan jo give lidt mere til vores lille have. Skulle der være et par friske, der har
overskud en eftermiddag, så giv endelig lyd til Marianne eller Girsti. Der er tænkt en meget enkel
konstruktion.
Foråret er en rigtig god tid for vores børn. De elsker, når vi skal have lidt mindre tøj på, og vi kan
være ude lidt længere af dagen og gå på opdagelse i det der sker derude.

Vi har Naturtema for tiden. Det betyder at vores børn går på opdagelse i forårstegn. Hver stue tager
ugens foto af et bestemt sted. ( de hænger på gangen ud for Rævestuen ) Så kan vi følge, hvordan
foråret skrider frem. Vi er også godt i gang med at omplante vores forspirede små planter. Der er
græskar, kartofler, solsikker m.m. Inden der er plantet ud, har børnene været med til at forårsgrave
og luge, så på den måde får vores børn en fornemmelse af årets gang i haven. Sidste år plantede vi
frugtbuske i de lange bede, så der er meget, vi kan følge og smage på, når den tid kommer.
Vores 2 elcykler og friske pædagogiske medarbejdere tager børn i små grupper ud i skoven, så
de har kunnet finde anemoner. De var i starten svære at finde og nu er de alle vegne. Turene kan også
gå til Aqua eller andre gode steder hen.
Bedsteforældre-venne-dagen 1. juni er med til at sætte punktum for vores naturtema. Der
kommer snart en invitation I kan give til dem jeres barn inviterer.

Sørøverbesøg på Sølystskolen
Inden længe skal de største Hjortebørn i skole. De fleste af vores børn skal på den lokale
Sølystskolen, og vi har et tæt samarbejde med dem. Derfor er vores børn ofte på besøg på skolenbåde lidt mere formelle, men også spontane, hvor de lige går på besøg i børnehaveklassen, på
legepladsen m.m. Der er også mere aftalte arrangementer, hvor de i f.eks. i torsdags var til

sørøverfest og mødte folk fra SFO og børnehaveklassen. Det er et rigtig godt samarbejde, vi har, og
det er med til at lette overgangen for vores børn. På voksenplan overleverer vi de oplysninger til
skolen, som I er med til at lave og giver samtykke til. Det foregår her i maj/juni måned. Til de andre
skoler laver vi også et sammenhængspapir, hvor I også er med, og der vil vi kun i begrænset omfang
personligt mødes med skolen omkring jeres barn. Der får I en mere aktiv rolle i forhold til at besøge
skolen m.m.
Når der går mange børn i skole, så giver det også plads til nye små børn i vuggestue og børnehave. Vi
får en del børn til august og har også selv oprykkere fra Musene til Rævene. Det betyder at vi i det
kommende år har en stabil økonomi til gavn for alle i Engen

Vuggebørn på opdagelse sammen med Lene

mellemgruppen på fotosafari

Grundnormeringen i hverdagen er noget vi er meget optaget af. Vi vil rigtig gerne give jeres børn
den bedste start i livet her fra, og der betyder det meget, hvor mange hænder, vi har at gøre godt
med. Derfor prøver vi noget nyt. Vi har lidt luft i budgettet i Alderslyst, og så tænker vi at
Inklusionsmidler og vikarmidler kan bruges på en ny måde. I Engen har vi i en længere periode
haft børn, der har haft brug for noget ekstra. Derfor har Laila været i vores hus som en ekstra person,
der har gjort at vores børn samlet set har fået den hjælp, de har haft behov for. Til næste år ser det
anderledes ud. Derfor har vi i Alderslyst set på, om vi kunne se på vores inklusionsmidler og
vikarmidler på en anden måde. Vi har også en forventning om at få lidt flere midler fra vores politikere.
Derfor har vi valgt at Laila bliver en fast del af Engen. Vores bemanding i hverdagen fra august ser
således ud.
Musene ( 14 vuggestuebørn ) er Lene, Line, Lotte, Christina
Rævene ( de mindste børnehavebørn ) er Line, Laila, Fadime ( Fadime er ansvarlig for mellembørn )
Hjortestuen ( de største børnehavebørn ) er Marianne, Ellen og Olav. ( Olav er ansvarlig for
mellembørn )
Mellemgruppen vil fortsat holde samling, spise frokost i multirummet på tværs af Ræve og Hjorte.
Børnegrupperne er ikke helt delt endnu, men I får besked så snart vi er på plads med det. Det
afhænger af hvor mange børn og på hvilken alder, de kommer ind udefra.
Som I har kunne følge med i har vi igen fælles feriepasning på fredag efter Kristi Himmelfarts dag,
ugerne 28, 29 og 30. Vi har meget få børn i feriepasningen, så vi regner ikke med at der kommer
nogle voksne med fra Engen. Til gengæld er vi friske på pinden igen i uge 31.

På hele Engen vegne Girsti

