Septemberbrev fra Engen 2017
Den 24. august holdt vi årets sommerfest. Børnene glæder sig meget til dagen og nyder
festen fuldt ud. Det er en rigtig god og hyggelig tradition, som vi har I Engen.
Op til festen har vi i Engen arbejdet med teambuilding, venskaber og hvordan aflæser vi
hinanden, så det skulle også blive en del af vores fest, hvor vi startede op med et par sange,
som børnene synger her i Engen. Vi havde OK vejr, når vi tænker på dette års bud på
sommervejr. Dagen gik med leg, tovtrækning, lækker buffet, snak og hygge på legepladsen.

Vi går til buffeten med store forventninger

Der kæmpes

og

kæmpes

med alt hvad remmer og tøj kan holde!

Eftersommeren er vi godt i gang med. Vi er på en hel del ture med små og større grupper, hvor
børnene kommer uden for Engens grund, får rørt sig og gået på opdagelse primært i vores
dejlige lokalområde. Vi har også fået adgang til hallen ved den gamle Nordre skole. Den skal vi
blandt andet bruge, når vi går i gang med det nye tema Rend og Hop, som I kan læse mere om
på årshjulet i køkkenet.
Rend og hop sætter primært spot på kondi, styrke og de store bevægelser. Vi skal både i
hallen med 2 hold børnehavebørn om torsdagene, hvor vi både skal lege med faldskærm, spille
fodbold, lege lege, mens de små blandt andet skal have forhindringsbaner og wellness rundt
om i Engen, mens huset er tomt for store børn. Det er vigtigt at børn tirsdage og torsdage har
tøj på, der er godt at røre sig i mens temaperioden varer i oktober og november frem til uge 47,
Vi skal også løbe rundt om Krokodillesøen, og vi skal have Engens Motionsløb tirsdag 10.
oktober op til efterårsferien, hvor vi skal se, hvor mange runder de forskellige aldersgrupper
kan løbe rundt om søen. Her kan rigtig mange børn være med enten som heppere (de mindste)
eller som aktive deltagere. Der vil være træning op til dagen, så det skal nok blive en god dag.
Fredag 22. og 23. september har vi Pædagogisk weekend for alle medarbejdere, hvor vi
blandt andet skal høre om motorik, skriftsprog for børn og forældresamarbejde. Der bliver også

plads til at evaluere dette års arbejde og at se på det kommende års årshjul i det pædagogiske
arbejde. Den 22. september har vi pasning for de børn, der er tilmeldt sammen med
Børnegårdens og Børnehuset Søholts børn. Vores faste vikarer og praktikanter står for at passe
jeres børn, og der er åbent i det tidsrum I har meldt til i. Tak for jeres opbakning til dagen. Det
betyder meget for medarbejderne at komme afsted alle sammen, og at de ikke skal bruge hele
weekenden på arbejdet.
NYT TILBUD – fyraftensmøder på stuen i efteråret
Vi har blandt andet på baggrund af forældreundersøgelsen valgt et nyt tiltag i Engen: Vi
indkalder hver stues forældre til et fyraftensmøde, hvor stuens medarbejdere vil fortælle lidt
om:
1.
2.
3.
4.
5.

den pågældende aldersgruppes udviklingstrin
hvad det betyder for den hverdag, vi har i den pågældende aldersgruppe
planer for den kommende sæson
hvordan I som forældre kan bakke jeres barn og børnegruppen op.
evt. lidt praktisk

Vi håber på rigtig stor opbakning og at I mulighed for at deltage. Vi håber at mødet kan
afholdes uden børn, så er der lidt mere ro på. Giv lyd, hvis I har problemer med dette.
Rævestuen

den 26. september 16.30-17.30

Musestuen

den 28. september 16.30-17.30

Hjortestuen

den 3. oktober 16.30-17.30

Trivsel på Tværs ( tidligere blev den kaldt samarbejdsmodellen )går i gang lige om lidt. Det er
en stor kommunal indsats, der sættes i værk, for at vi kan sikre, at vi tidligt som muligt får øje
på, hvis et barn har trivselsproblemer, og vi derved også rigtig hurtigt kan komme i gang med
at hjælpe i tæt samarbejde mellem jer forældre og os i Engen. Metoden går ud på, at vi 2
gange om året i oktober og marts vurderer alle børns trivsel på stuen. Viser der sig at være
bekymringer omkring jeres barns trivsel, så sætter vi os sammen med jer og drøfter, hvordan I
og vi kan hjælpe barnet tilbage i en bedre trivsel. I vil komme til at høre nærmere, både
omkring indholdet og I vil blive bedt om at give samtykke til en del af arbejdet.
I efteråret vil alle pædagogiske medarbejdere hos os blive uddannet i dette system på 5
kursusgange. Deres kurser ligger om aftenen, så det får ikke direkte virkning for vores hverdag,
men timerne skal afspadseres på et tidspunkt, hvor der kommer der vikar på stuen.
31. oktober har vi det store fælles forældremøde på skolen, hvor I blandt andet vil få
mere at høre om Trivsel på Tværs. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Læs mere på :silkeborgkommune.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Dagpleje-vuggestue-ogboernehave/Laering-trivsel-og-udvikling/Trivsel-paa-tvaers

På hele Engens vegne Girsti

