Nyhedsbrev Virklund børnehave – januar 2015
Nyt fra ledelsen.
Velkommen tilbage fra juleferie til alle børn og forældre og et særligt velkommen til nye børn
og forældre i Virklund børnehave.
I øjeblikket er der mange børn i Virklund som skal have en institutionsplads eller en plads i
dagplejen. Dette har betydet, at Troldehøjen har taget seks ekstra vuggestuebørn ind udover
de 24 de har i forvejen, hvorfor de har nået deres max kapacitet mht. børn. Dette har den
betydning, at vi her i Virklund børnehave oplever et ekstra pres på børnehavedelen. Det
betyder, at vi pr 1. februar er henholdsvis 26 og 27 børn hos Månerne og Skyerne.
Det vil altid være vores mål i Virklund børnehave, at sikre tryghed, omsorg og pædagogik af
høj kvalitet uanset børnetal. Derfor evaluerer og reflekterer vi konstant over hvorledes vi kan
optimere rammerne for vores børn og Jer forældre. Vi har handlet ved, at ansætte Robert som
ekstra personale, taget køkkenet i brug som ekstra pædagogisk rum, samt haft et særligt
fokus på at dele børnene op i mindre grupper i forbindelse med vores pædagogiske aktiviteter
og spisesituation.
Det næste skridt vi tager i Virklund børnehave er, at vi fra mandag d. 26. januar og frem til
sommer ferien, åbner begge afdelinger fra kl 7.30. Baggrunden er, at vi ønsker en
morgensituation, hvor der er ro og tid til at modtage Jeres børn på en tryg og god måde. Vi
kan mærke, at der er ”tryk på kedlerne”, i tidsrummet 7.30-8.30. Det er vores håb, at i og
med at vi spreder os ud på et større areal og mere personale, at denne spidsbelastning føles
mindre kaotisk på trods af at der altid vil være en vis uro, når så mange børn afleveres eller
hentes indenfor et kort tidsrum. Rent praktisk vil der være en personale på Stjernerne og to
hos Månerne/Skyerne fra kl. 7.30.
I forhold til vores samarbejde med Jer forældre, er det besluttet, at vi i samarbejde med
Troldehøjen, har forældresamarbejde som fokuspunkt på vores pædagogiske dag i april
måned. Her er bestyrelsen inviteret med, så vi flest mulige input i forhold til at optimere vores
indbyrdes samarbejde omkring vores børn.

Nyt fra Månerne og Skyerne.
Kære forældre
Både børn og voksne er kommet godt i gang igen efter nytåret. Vi har arbejdet med
læreplanstemaet sprog. Her har vi bl.a. arbejdet med at lave en sang om Virklund børnehave,
samt andre sprogstimulerende aktiviteter. I det nye år byder vi også velkommen til flere nye
børn hos Skyerne og Månerne. Det er vi rigtig glade for.
Det betyder dog at vi er lidt udfordret på antallet af garderober. Derfor har vi valgt, at en
gruppe børn skal flytte garderobe op til stjernerne. Der vil selvfølgelig være en voksen som
følger med op og sikrer at børnene for den støtte de har brug for.
Vi vil fortsat have fokus på at dele børnene i mindre grupper i forskellige aktiviteter. Dette
medvirker til, at der er en anden ro til fordybelse og at det enkelte barn har bedre muligheder
for at komme til orde.
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Vi har i et stykke tid organiseret os således, at der de fleste dage om ugen er en gruppe børn
ude af huset og vi kan se som voksne, at det har en positiv virkning for både de børn som er
på tur, men mindst lige så vigtigt, mere plads, ro og nærværd til de resterende børn hjemme i
huset. At børnene har mere plads og mindre uro gør også, at børnene får øje for nye
legerelationer og nye lege generelt
I den kommende tid vil Christina vores inklusionspædagog være at finde på både Månerne og
Skyerne. Vi vil gerne videreudvikle og optimere vores nye struktur, og derfor ser vi en
mulighed i at udnytte Christinas kompetencer indenfor inklusion. Christina er der primært for
at iagttage og følge vores struktur og organisering i hverdagen. Derudover vil hun have fokus
på, at iagttage hvorledes vi som voksne agerer i hverdagen, således at vi som personale hele
tiden udvikler vores kompetencer til gavn for børnene.

