Julehilsen til Engens familier
Det går godt i Engen. Vi har en stabil periode med meget lidt sygdom, så det giver
vores børn en god stabil hverdag. En hverdag hvor vi har fokus på børnefællesskabet
for alle børn. Vi har fortsat Fri for Mobberi hver uge. Her sættes spot på, hvordan vi er
sammen og nogle gange tager bamseven temaer op, som er aktuelle i børnegruppen.
Det kunne være sådan noget som at ” du må kun være med i legen, hvis du har kjole
på i dag ”.
Vi har også meget fokus på sprog i hverdagen, til samling og når vi i januar og
februar sætter

eventyr

på dagsorden.

Lige for tiden er vi ved at afvikle de møder der følger efter trivselsvurderingerne. Det
vil nogle af jer allerede have mødt, mens andre venter og endnu andre ikke skal have
møde.
I Engen har vi 15 fokusmøder, hvor vi sammen med jer ser på, hvordan vi hver især
ser på en evt. udfordring, og hvordan vi sammen kan hjælpe jeres barn godt videre.
I første omgang er vi spændt på, hvordan ressourcerne slår til til projektet. Ideelt set
kunne en kort årlig samtale med alle forældre om deres barns trivsel være en god ide,
men nu må vi se, hvor det her fører os hen.

Stemning fra lygtegang en tidlig morgen. Vi går rundt om Krokodillesøen

I december har vi julehygget, sunget, klippet og bagt. Hjortebørnene har lavet
julefrokost til os alle, sammen med Merete, vi har fundet Nissepjok, set juletræet på
torvet… og pludselig bliver det en velfortjent juleferie for børn og voksne.

Lygtegang og børnenes hjemmebagte luciaboller spises til en god kop kaffe

Fælles julefrokost

Nissepjok i skoven. Han har måske en søster
der hedder Girsti??

I det nye år vil I kunne se lidt nyt legeudstyr på vuggestuerne legeplads, og der bliver
også taget hul på støjdæmpning i fællesrummet, så både børn, pædagogiske
medarbejdere og køkkenet kan have et fornuftigt arbejdsmiljø. Det glæder vi os til.
Jeg vil gerne på Engens vegne sige jer tak for jeres opbakning i løbet af året. Vi
sætter pris på at låne jeres børn og at have en god hverdag her i Engen.

Med dette vil vi fra Engen ønske alle familier
en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
På hele Engens vegne Girsti

