Nyhedsbrev Virklund børnehave - maj 2014
Nyt fra ledelsen
Så kom foråret endeligt over os igen. Det betyder også, at vi kommer til at være meget ude i
den næste periode. Som de foregående år, er det vigtigt, at I smører jeres børn hjemmefra
med solcreme. Her i børnehaven smører vi børnene til middag og ellers efter behov.
Siden sidste nyhedsbrev er vores Asger Jorn projekt vel overstået. Det har været et fantastisk
forløb, hvor børn og voksne er gået ind i projektet med stor glæde og engagement. Det var
ligeledes glædeligt at se opbakningen fra Jer forældre til vores fernisering. Vi kunne mærke, at
det betød meget for børnene at I som forældre viste interesse og begejstring for børnenes
kunst. Vi havde også besøg af specielt indbudte gæster, herunder Ghita Warrer, som er
børnekulturkonsulent i Silkeborg kommune og hun udtrykte, at det var en fornøjelse at opleve
hvor seriøst der blev arbejdet med børnekultur i Virklund børnehave.
Som tidligere beskrevet, har vi vedtaget en ny struktur/organisering i Virklund børnehave
gældende fra d. 1. august. Vi arbejder fortsat med de forskellige opgaver der følger med en
sådan omorganisering. Én ting er den rent praktiske del med at flytte stuer mv. noget andet er
de pædagogiske overvejelser og refleksioner vi vægter højt, således at overgangene opleves
så glidende som muligt for børnene. Vi ser denne omorganisering som en gylden mulighed for
at se nærmere på vores pædagogiske praksis, indretning af de fysiske rammer og vores fælles
traditioner og fælles projekter. Vi har planlagt, at vi flytter stuerne i uge 26/27. Vi kan ikke
undgå at det vil rode lidt i den periode. Med hensyn til, hvordan børnene fra Solstrålerne bliver
placeret på de to 3-5 årige stuer, så arbejder vi fortsat på sagen og vi melder selvfølgelig ud til
jer forældre så snart vi ved mere.
På den pædagogiske front, har vi besluttet at sætte et særligt fokus på børnenes sociale
kompetencer efter sommerferien. Vi tænker det er vigtigt, at vi i forbindelse med oprettelsen
af de nye grupper, har et særligt fokus på hvordan vi er sammen, taler sammen, hvordan er
man en god kammerat osv. I den forbindelse har vi valgt at sende tre personaler på kursus i
”fri for mobberi”, som er et projekt som er sat på benene af Mary fonden og Red Barnet. Målet
med at arbejde med ”fri for mobberi” er ikke at vi som voksne bliver bedre til at løse
konflikter, men at skabe en vedvarende, inkluderende kultur børnene imellem, som er præget
af gode børnefællesskaber med tolerance og respekt for hinanden. Som et led i dette projekt,
vil I som forældre blive en vigtig brik og dermed også involveret. I vil høre nærmere om
projektet senere.

Arbejdsdag
Så er det ved at være tid til den årlige arbejdsdag i Virklund børnehave. Vi håber, at I forældre
har tid og lyst til, at give en hjælpende hånd. Rent praktisk kommer tilmeldingen til, at foregå
ved, at der kommer til at hænge nogle sedler på væggen ved kontoret med arbejdsopgaver,
hvor man kan tilmelde sig.
Tidspunkt: Onsdag d. 14. Maj 2014, kl. 16.00-19.00
Vi vil give den en ”skalle” indtil kl. 18.30, hvorefter børnehaven vil være vært for hotdogs samt
øl og vand.
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Ture ud af huset
Som jeg skrev tidligere i nyhedsbrevet, har vi i Virklund børnehave, mulighed for at tilbyde
nogle udflugter for jeres børn, takket være aktivitetsudvalgets store arbejde, samt jeres
opbakning til aktivitetsudvalgets arrangementer. Som personale er vi stolte af den opbakning
vi møder fra jer, derfor har vi også forsøgt at gøre os umage med at finde nogle
aktiviteter/udflugter der kunne have en pædagogisk værdi. Vi har forsøgt at ramme bredt ved
både at finde ture der rammer den enkelte aldersgruppe, men samtidig lave en fælles tur for
hele huset, således at børnene bliver bevidste om, at de er en del af en større sammenhæng
og at vi er ét hus.
Høgdal – Harerne og Snurretoppene
Tidspunkt: Onsdag d. 7. Maj, kl 9-13 (børnene skal være her kl 8.30)

Bondegårdsbesøg – Solstrålerne
Tidspunkt: Onsdag d. 21. Maj, kl 9-12.30 (børnene skal være her kl 8.30)

Heldagsudflugt til Vesterhavet.
Tidspunkt: Onsdag d. 4. juni, kl 9-15 (børnene skal være her kl 8.30)
Der vil på et senere tidspunkt komme et opslag op på stuernes tavler omkring det praktiske.

Vigtige datoer
14. maj kl. 16.00-19 Arbejdsdag
16. maj Storbededag – institutionen lukket
30. maj Dagen efter Kristi himmelfartsdag – institutionen lukket
19. juni kl. 17.30-20 Afslutningsfest for harerne. (børn og forældre fra harestuen)
Uge 28 – 29 – 30 sommerferie – institutionen lukket
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