Nyhedsbrev Engen august 2017
Velkommen tilbage efter ferien. Håber alle har nydt god tid med familien, og at alle
har fået nye indtryk, så vi er klar til at tage fat på den nye sæson.
I Alderslyst har vi siden sidste sommer stået for fælles feriepasning, så nogle
medarbejdere har stadig ferie til gode, der afvikles i de første uger efter ferielukningen.
Den fælles feriepasning har gået rigtig fint. Vi havde en artikel i Midtjyllands Avis
fredag den 21. juli, hvor I kan læse lidt mere om det. Den kommer til at hænge ved
siden af Daycareskærmen.
Perioden frem til sommerferien var præget af Indianertema og afsked med vores
kommende skolebørn.
Indianertema
Det har været et tema, hvor vi blandt andet har haft fokus på at børn har noget
sammen på tværs af stuer og alder. Vi har lært nye ord og begreber. Vi har lavet
kreative aktiviteter med fjerpryd, dragter, perlekæder, ansigtsmaling, bålmad.. Vi har
spist forskellige madvarer som indianerne har lært os europæere at kende. Vi har lagt
kartofler, som vi kan høste og spise sammen efter sommerferien- måske en dag med
bålmad. Nogle har skudt med bue og pil. Alt i alt et godt tema, som har favnet bredt,
så alle har fået noget med sig.
Vi fik holdt gæstedag med Indianer som tema, hvor mange bedsteforældre og andre
gæster mødte frem. Der var rigtig god stemning, der blev danset og sunget, prøvet
aktiviteter, fortalt og snakket. Dagen blev sluttet af med den medbragte frokost,
pizzasnegle og smagsprøver på bisonkød.

Stemningsbilleder fra Gæstedagen

Billeder fra Værksteder og hygge på Gæstedagen

De kommende skolebørn har haft en meget aktiv sidste tid i Engen. Vi ved at børn
er usikre og utrygge, når de skal starte et nyt sted. Det handler langt hen ad vejen om,
at få en god overgang til den nye fremtid på skolen. Det ved vi hjælper. Det er også
med det formål at Anette Dippel og Laila vil være at finde på Sølystskolen en del af
dagen i uge 32 og uge 33, så både børnene og I kan møde en kendt person, der lige
kan hjælpe lidt på plads og i gang.
Afsked med de ”gamle” børn er jo altid både glædelig og trist. Glædelig fordi vi nu
kan sende ” vores” store og skoleparate børn afsted videre i deres liv- børn og familier
som vi har kendt og fulgt i deres udvikling igennem årene i Engen. Det er en af de
mange store glæder, vi har som pædagoger. Trist fordi de vil blive savnet både af
kammarater og af medarbejdere. Hver især deres særkende, deres input i
fællesskabet, kommer vi til at savne.
Efter sommerferien rokerer nogle børn fra Mus til Ræve og fra Ræve til Hjorte.
Det har jeg tidligere fortalt om. Alle børn fra 2012 skal være på Hjortestuen til at
begynde med. Der rykkes igen børn omkring jul fra Ræve til Hjorte. Marianne følger
Rævebørnene til Hjortestuen, hvor de skal væres sammen med Ellen, Laila og
Christina. Line og Fadime skal væres sammen med Olav på Rævestuen omkring de
yngre børnehavebørn.
I august måned sætter vi spot på venskaber og Fri for Mobberi igen. Vi vil sætte
lege i gang, der kan understøtte at børn lærer hinanden at kende og lærer at arbejde
sammen.

Traditionen tro holder vi sommerfest her i eftersommeren. Vi forventer at sommeren
falder i august, så tag familien under armen, mad til den fælles buffet, et tæppe til
græsplænen, så skal det nok blive hyggelig aften. I hører nærmere, når tiden nærmer
sig.

Billeder fra sommerfesten 2016. Vi lavede sandskulpturer sammen og spiste sammen fra vores fælles lækre buffet.

Samarbejdsmodellen
I vil i den kommende sæson blive præsenteret for et nyt indsatsområde der skal være i
hele Silkeborg kommune. Det hedder samarbejdsmodellen og handler om at sikre at
alle børn er i trivsel og at vi så tidligt som muligt sammen med jer sætter ind, hvis der
skulle opstå problemer for jeres barn i fællesskabet. I kommer til at høre nærmere om
det, når vi går i gang.
At få i gang med Samarbejdsmodellen betyder her i første omgang at alle vores
pædagogiske medarbejdere skal på kursus i 15 timer. Det foregår om aftenen, men
den tid skal jo afspadseres på et tidspunkt, så I vil ind imellem opleve at jeres faste på
stuen skiftevis har en fridag. Til gengæld får vi så et system, hvor alle børns trivsel fra
oktober bliver vurderet meget grundigt 2 gange om året. Hvis der er bekymringer
omkring jeres barns trivsel, vil I blive indkaldt til et møde, hvor vi sammen afdækker,
hvad I og vi kan gøre for, at jeres barn hurtigt kommer tilbage i god trivsel.

Så I skal være så rigtig hjertelig velkomne tilbage fra ferie
På Engens vegne Girsti

