Nyhedsbrev.
Børnehuset Søholt
Februar 2018
Kære alle forældre i børnehuset Søholt.
Vinterferien er ved at rinde ud, og forhåbentligt slipper vinteren også det sidste greb om Alderslyst
inden længe. Når det ikke kan blive rigtig vinter med snemænd og kælke og frosne søer, som vi kan
skøjte på, så lad os gå over til tidligt forår. Basta.
Tilmelding til påske- og Kristi Himmelfarts-ferie. Igen er den fælles pasning lagt et andet sted
end Søholt og igen foregår tilmeldingen via DayCare. Sidste gang var I rigtig skarpe til at melde
tilbage, og det gør det nemmere for os at handle videre på. Jeg vil gerne lige opfordre til at
tilmelding og framelding sker, så præcist som muligt inden fristen udløber. Søholt betaler en pris pr.
barn, der er tilmeldt i fælles feriepasning. Også selv om pasningen ikke benyttes. Dette er ikke sagt
for at minimere antallet i fælles feriepasning, men for at minimere antallet af tilmeldte, der ikke
kommer til at benytte pasningen alligevel. Det er altid rarest at bruge midlerne, der hvor vi også får
mest gavn af dem. Vi hjælper gerne med tilmeldingen ved DayCare-skærmene i afdelingerne.
Tryk på. Vi er på vej ind i den periode, hvor især børnehaven kan mærke at presset med mange på
stuerne vokser. Det er tilbagevendende i et stort hus som vores, der slet ikke er fyldt op i perioden
efter sommerferien. Vi har heldigvis mulighed for at justere, så vi alle bedre kan komme fint
igennem. Vi bemander lidt bedre, så vi efter samling kan åbne et rum ekstra. Vi går især efter, at det
er uderummet, der bliver aktivt, så alle stuer kan sprede aktiviteterne mere og undgå at børnene
bliver presset på antallet i rummene på stuerne. Om morgenen supplerer vi med en ekstra person i
afdelingerne fra kl. 8.00 og det samme bestræber vi os på om eftermiddagen. Vi trækker på
samarbejdet imellem børnehave og vuggestue, hvilket giver nogle mulighed for en god fordeling,
der desuden styrker sammenhæng og overgange i huset. Jeg vil være mere synlig i børnefladen i
den kommende periode for at give en hånd med og endelig håber vi, at vi igen i år får nogle dygtige
folk i praktik, der kan bidrage til bedst mulig tryghed og aktivitet.
Trivsel på Tværs er kommet for at blive. Heldigvis. Trivsel på Tværs er den nye metode i
Silkeborg Kommune, der skal sikre, at alle børns trivsel bliver vurderet to gange om året og at der
handles på baggrund af vurderingen. Hvis personalet har en opmærksom på et trivselsområde
inviteres forældrene til et møde, hvor vi sammen ser nærmere på, hvad der kan give anledning til en
ekstra opmærksomhed og måske nogle nye initiativer. Jeg synes, at I har taget rigtig godt imod
denne systematik, og vi oplever helt klart, at det nytter noget og flytter noget i den rigtige retning. I
marts bliver alle vores børn vurderet igen, men husk, at I som forældre altid er velkomne til at tage
kontakten, hvis I har brug for en snak om jeres barn.
Med de bedste hilsner,
Per

PS. Næste forældrearrangement er forældrekaffe i vuggestuen 14. marts. Lørdag d. 14. april
sætter vi alle sejl til for at få det bedste vredet ud af en forældrearbejdsdag. Sæt krydset, det bliver tilmed sjovt og hyggeligt.

