Vinterbrev fra Engen
Så er vi rigtig godt i gang med det nye år sammen med jeres børn.
Vores tema er i januar og februar vinter, og heldigvis er det lidt sne i dag.
Vi har valgt at prøve en ny tradition af i Engen- et tema for hele huset her i vinterperioden. I år er det
masker, og der vil blive arbejdet med alle mulige former for masker. Det kan være at børnene bliver
malet, at barnet laver sin egen maske, at børnene sammen med jer til forældrekaffen mandag den 25.
februar laver en maske. Maskerne vil primært blive en del af udsmykningen i fællesrummet. Efter
perioden kan maskerne tages med hjem.
Ligeledes vil vi lave eksperimenter med at fryse små figurer med vand. Disse hænges op i træerne
eller pergolaen.
Vi laver snemænd og prøver at gå på bare tæer i sneen og derefter er der et varmt fodbad
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Er vi heldige at der mulighed for at kælke, så bliver vi rigtig røde i kinderne, griner og får pulsen op.
Vi er i gang med at finde ud af hvordan legen og legemiljøet er her i Engen. Om der skal noget nyt til
både inde og ude.
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Den nye styrkede læreplan. Sidste år vedtog folketinget en ny lov om en styrket læreplan. Silkeborg
kommune har valgt at alle pædagogiske medarbejdere får nogle spændende oplæg om delelementer af
den nye læreplan over de kommende 1½ år. derefter skal vi skrive vores egen læreplan i Alderslyst.
Hele projektet giver os en god lejlighed til at gendrøfte de vi byder på eller vil byde på her i Engen.
Den nye styrkede læreplan minder på mange måder om det, vi tidligere har arbejdet med, men et
særligt fokus i den nye er legen som en værdi i sig selv og legens mange facetter fra den fri leg, som
børn selv organiserer, den leg hvor den voksne er tæt på og hjælper, hvor der opstår udfordringer, den
leg hvor de pædagogiske medarbejdere sætter legen i gang og derved lærer børn, hvordan man

kommer ind i en leg, hvordan man byder ind til legens indhold. Der er også lege for mange børn f.eks.
Frydlege, fangelege, Bjørnen sover…Der er rigtig meget sprog, kommunikation og sociale
færdselsregler i leg, så der kan også komme rigtig mange sproglige erfaringer ind i sådanne lege. Så
er der meget leg på legepladsen, men også her, kan den voksne indtage en mere aktiv position, så alle
får mulighed for at udvikle sig og udvikle kompetencer til selv at indgår i og organisere lege. Så
barnets perspektiv er vigtigt i det nye. Selvfølgelig er vores tanker om hvordan vores dag er
sammensat, hvornår er vi mange og få, hvordan ser vores fysiske rum ud både inde og ude. Alt det
skal vi se på i det kommende halve år.
2. halve år i 2019 handler om børns dannelse og børneperspektiv
I første halve år af 2010 sættes der spot på forældresamarbejde og hvordan kan vi åbne os ud mod jer
og andre mulige samarbejdspartnere f.eks. skole, nærliggende naboer…
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Personalesituationen:
Engens medarbejdere svarer at de har høj trivsel i trivselsundersøgelsen fra før jul. Det kan vi også se
på det flotte fremmøde vi har i Engen. Vi ligger lavt og under det forventede i Silkeborg kommune. Det
giver jo en god og stabil hverdag og overskud til at møde de nye børn og voksne, der kommer i Engen
Som I nok har bemærket så er vi nu en del nye ansigter.
•
•
•
•
•
•
•

Ana pædagogisk assistent fast på Hjortestuen
Jeanette er barselsvikar på Musestuen for Christina
Fadime skal uddannes til pædagogisk assistent og i stedet kommer Mikkel ind i hendes job frem
til sommerferien.
Mikkel har dækket en del ind i Lines vikariat på Musestuen, og nu er Line snart helt tilbage på
sin pind.
I praktik har vi fortsat Christian frem til midten af marts. Han er rykket til Hjortestuen
I praktik har vi Mariam ( Mohannads mor ) på Rævestuen ca. 3 måneder
Ind imellem har vi 9. klasses praktikanter og der kommer en ny i uge 6

Børnene nyder faktisk de små forstyrrelser og det nye, de forskellige kan byde på.
Forældretrivselsundersøgelsen kører frem til den 4. februar, så der er stadig tid til de sidste
besvarelser!!
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På Engens vegne Girsti

