Nyhedsbrev Marts 2014 Virklund børnehave
Nyt fra ledelsen
Til at starte med, vil jeg gerne takke for den gode og positive modtagelse jeg har fået som ny
leder i Virklund børnehave. Dette gælder både blandt personalet, børnene samt fra jer
forældre. Jeg oplever et hus med en god stemning, hvilket glæder mig rigtig meget, da al
læring og trivsel har bedst betingelser i positive rammer. Opstarten har været en smule
hektisk, i og med, at det ikke kun er Virklund børnehave som har fået en ny leder, men også
Troldehøjen, da Mette er ”flyttet” derned. Men jeg synes efterhånden at der er ved at være ro
på, således at vi i højere grad kan koncentrere os om at fokusere på den videre udvikling i
Daginstitutionen Virklund, herunder Virklund børnehave, med det fokus at skabe de bedst
mulige rammer og vilkår for børnenes trivsel og læring.
Alle pædagogerne har i januar været på kursus i mediepædagogik og i at arbejde i et team.
Derudover er Bente fra Harestuen i gang med at tage et diplommodul i mediepædagogik. Hun
er tilbage i uge 13.
Personalet skal d. 22/3 have en pædagogisk dag sammen med Troldehøjen, hvor
forældrebestyrelsen også er inviteret med. Målet er at få vores værdier konkretiseret, således
at det også afspejler vores hverdag.
Jeg har i opstarten haft en rigtigt godt og konstruktivt møde med Virklund børnehavens
aktivitetsudvalg, hvor jeg fik indtryk af en meget engageret gruppe forældre som bakker op
om Virklund børnehaves arbejde i det daglige, men som også ønsker at give børnene nogle
oplevelser som ellers kan være svære at imødese økonomisk. Vi er i gang med at kigge på
aktiviteter/ture ud af huset som har en pædagogisk begrundelse og som samtidig giver os
nogle muligheder takket været aktivitetsudvalgets arbejde og ikke mindst Jer forældres støtte
til aktivitetsudvalgets aktiviteter/arrangementer.

Ny struktur I Virklund børnehave
I januar 2013 blev der etableret en ny struktur i Virklund børnehave. Man gik fra at være 3
stuer med børn i alderen 3-6 år, til at have 3 stuer, hvor børnene blev aldersopdelt. Meningen
var så, at når børnene rykkede op i næste gruppe, skulle der følge en voksen med fra den
gruppe børnene kom fra, således at børnene havde en ”kendt” voksen med. Personalet
evaluerede strukturen i marts 2013, men besluttede at vente med den endelige evaluering i
foråret 2014, så man havde mere erfaring inden evalueringen. Vi har nu evalueret strukturen
endnu en gang, hvor vi bl.a. har haft bestyrelsen med i drøftelserne. Det har hurtigt vist sig i
processen at der altid vil være fordele og ulemper, uanset hvordan vi organiserer os. Det
vigtige i den sammenhæng er, at personalet bliver bevidste om ulemperne, således at vi kan
kompensere for disse.
Efter mange og grundige drøftelser, er resultatet, at vi ønsker 2 grupper med børn i alderen 35 år, og at vi beholder storbørns gruppen. Der er endnu en del praktiske opgaver i forbindelse
med overgangen fra den nuværende struktur til den nye. Den nye struktur starter med
virkning fra mandag d.28/7 2014 (uge 31).
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De to grupper med de 3-5 årige kommer til at være, hvor Snurretoppene og harerne er nu og
Harerne kommer op i den modsatte afdeling. Primærpersonerne er som det er nu, Hanne og
Inge / Dorte og Sandra kommer til at være hos de 3-5 årige. Og Bente og Connie vil være at
finde hos storbørns gruppen. Lige nu går vi og overvejer om stuerne skal have nye navne,
både for at signalisere en ny start, men også at finde tre navne som har mere sammenhæng
end de nuværende.
Argumenterne for at have to blandede grupper er, at vi er blevet opmærksomme på, at de
yngste børn mangler rollemodeller blandt de større børn. Vi kunne samtidig se, at en ny
struktur gav os andre muligheder for at arbejde på tværs af grupperne, både i forhold til alder,
køn, interesser mv.
Vi arbejder videre med den nye struktur og holder Jer underrettet når der er nyt og vi er
blevet klogere på det rent praktiske.

Asger Jorn projekt
I anledning af Asger Jorns 100 års fødselsdag i marts måned, vil hele huset lade sig inspirere
af Asger Jorn. I uge 13-14-15 vil vi have tryk på Jorn. Vores fokus vil være at eksperimentere
med kreative processer med udgangspunkt i overskriften Tryk. Alle børn vil i deres grupper
besøge Asger Jorn museet, lade os inspirere af både Jorn, hinanden og dernæst selv prøve
kræfter med kunstens mangfoldige og foranderlige verden. Det hele vi forhåbentlig munde ud i
en masse fantastiske værker som vi vil invitere jer forældre til at se, til en fernisering fredag
d.11. april. fra Kl.14.

Nyt fra aktivitetsudvalget
Fastelavnsfest
Vi vil gerne i aktivitetsudvalget sige tak for en rigtig hyggelig fastelavnsfest, hvor ca. 140-150
deltagere deltog i musik og fællessang, tøndeslagning og hygge på stuerne. Det er skønt med
sådan en flot opbakning og specielt i år var der mange flotte udklædninger blandt de voksne.
Det giver en god stemning og er sjovt for børnene.
Aktiviteter
Udover fastelavnsfesten har vi drøftet forskellige muligheder med vores nye leder Poul, der
deltog på vores sidste møde. Det var en konstruktiv oplevelse og vores samarbejde med
børnehaven skal fortsætte med at bære præg af, at vores tilbud kan kombineres med
børnehavens læringsplaner. Lige for tiden vil vi gerne bruge nogle penge på et arrangement
for børnene inden sommerferien. Det arbejder begge parter på.
Med venlig hilsen
Aktivitetsudvalget.
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Vigtige datoer
11/4, fra kl. 14.00 fernisering Asger Jorn projekt i Virklund børnehave
14/4 – 21/4 Påskeferie – institutionen lukket
14/5 Arbejdsdag i Virklund børnehave
16/5 Storbededag – institutionen lukket
30/5 Dagen efter Kristi himmelfartsdag – institutionen lukket
29/8 Sommerfest i Virklund børnehave
Harestuen holder i juni afslutningsfest for børnene der skal i skole til sommer, her vil der
ligeledes komme yderligere information senere.
Der kommer sedler ud omkring de aktiviteter vi er ved at planlægge for aktivitetsudvalgets
midler.
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