Julebrev fra Engen 2018
Julen nærmer sig med hastige skridt og det er tid til at gøre lidt status over 2018. Vi har det godt i Engen.
Vores nyligt afviklede trivselsundersøgelse i Silkeborg kommune viser høj trivsel og tilfredshed i Engen.
Sygefraværet er lavt, og vi har en god hverdag. Vi har en stabil hverdag, hvor der er fokus på vores
arbejde med jeres børn. Engen er meget søgt af nye forældre og i en periode over foråret vil vi være et
barn mere i vuggestuen, for at kunne modtage vores egne søskendebørn, og det vil vi selvfølgelig gerne
bestræbe os på. Der kommer selvfølgelig lidt ekstra timer til vuggestuen til det.
I Engen er der lige nu fokus på december og juleforberedelser. Grantræet er tema for vores december, så
børnene har læst eventyret, set på grantræer og på mandag vil vores børn opføre forskellige små
teaterstykker for hinanden. Vi har haft lygtegang den 7. december og i næste uge vil der være julefrokost
og vi skal finde nissepjok.
Året har, som I ved, budt på mange forskellige perioder med fokus på wellness, OL for de største,
musikforløb for de mindre børn, ture, sprog, skriftsprog og en masse leg med de andre børn i små og
større grupper.
Der sker noget nyt i forhold til personalesituationen i Engen:
Christina er nu gået på barsel og er væk i den kommende periode. Som gennemgående barselsvikar
kommer Jeanette 1. januar. Jeanette er pædagogisk assistent, og vi har tidligere har haft hende både i
praktik og som vikar. Ana er vikar i vuggestuen frem til jul nu.
Line er fortsat sygemeldt, men i praktik og på vej tilbage. Mikkel vil dække ind i de timer Line ikke selv er
her. Mikkel har erfaring fra vuggestue og er allerede i gang i vuggestuen.
Til juleferien stopper Kasper, da han vil videre med andre ting. I stedet for ham kommer Ana, som har sat
en seddel op på stuen. Ana vil blive fastansat og hun har en Pædagogisk assistent uddannelse og har
allerede været hos os som vikar i en periode, så I har nok mødt hende allerede.
Sidste nye er at Fadime pr. 1. februar skal på uddannelse i resten af 2019. Der er endnu ikke aftalt hvem,
der skal dække hende ind, men det kommer der en løsning på.
Det kan godt virke voldsomt mange, men både Jeanette og Ana er kendte med huset og Mikkel er
allerede i gang. Vi ser selv meget fortrøstningsfuldt på den kommende periode, og glæder os til at Fadime
kommer tilbage med en Pædagogisk Assistentuddannelse.
Se opslag om de forskellige ved og på DayCareskærmen
I 2018 kom en ny lov om en styrket læreplan. I 2019 sætter Silkeborg kommune ind med et forløb over
2 år, hvor vi vil sætte spot på, hvad der fremover skal være vores læreplaner i Silkeborg, Alderslyst og
Engen. Her vil der i første halve år af 2019 blive fokus på leg og læringsmiljøer. Det ser vi frem til.
Temaet efter jul bliver vinter, så vi håber på en masse dejlig sne.
Der er rigtig travlt i Alderslyst for Blæksprutten bliver en del af vores institution, og der er et stort pres på
alle vuggestuerne i hele Alderslyst, så der udvides med ekstra vuggestuepladser i Blæksprutten.
Med dette vil jeg på Engens vegne,

Med venlig hilsen Girsti

ønske alle familier en rigtig glædelig jul og et godt nytår

