Nyhedsbrev Virklund børnehave juni 2014
Nyt fra ledelsen.
Så nærmer sommerferien sig med hastige skridt. For vores børn i storbørns gruppen er det
nok med en hvis spænding med tanke på skolestarten efter sommerferien. Vi sender en
gruppe dejlige unger af sted som vi godt kan mærke er klar til nye udfordringer. Vi ønsker Jer
alt held og lykke fremover.
For de børn som skal fortsætte i børnehaven efter sommerferien, kommer der også til at ske
nogle nye tiltag efter sommerferien (ny struktur red). Dette står der mere om senere i
nyhedsbrevet. Nogle gange kan man godt få et lille sug i maven når der sker forandringer
omkring en, men jeg tror, at vi alle, medarbejdere som forældre, er klar over at det er et
grundvilkår i vores moderne samfund. Forandringer i børnehøjden kan også påvirke vores
”guldklumper”, derfor har det også været vigtigt for os som personale, at give os god tid til at
gennemtænke vores strukturændring meget nøje, således at vores børn kommer til at mærke
forandringen blidest muligt. Jeg vil godt i den forbindelse takke Jer forældre for den
tålmodighed og tillid I har vist os.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til, at takke for den gode eftermiddag vi havde sammen i
forbindelse med arbejdsdagen. Det er en fornøjelse at opleve den gode stemning. Der blev
virkeligt knoklet igennem og ikke en gang regnen kunne stoppe Jer. Jeg ser først og fremmest
arbejdsdagen som en mulighed for at I forældre indbyrdes, samt personalet kan mødes under
nogle andre rammer. At dagen først og fremmest har denne sociale dimension, gør også, at
jeg tillader mig at konkludere, at det var en stor succes.
Så har Connie og Inge også været på kursus om fri for mobberi, Dorte var i april, så næste trin
er, at personalet der har været på kursus får aftalt, hvordan vi får implementeret arbejdet i
børnegrupperne efter sommerferien. Derudover vil der efter sommerferien komme nogle
drøftelser i forældrebestyrelsen omkring, hvorledes I som forældre kan inddrages og
informeres, således at I som forældre bliver en aktiv del af arbejdet med fri for mobberi.
I ønskes alle en god sommerferie
Vi har sammen med den fælles forældrebestyrelse besluttet flg.:
Fødselsdage:
Børnehaven vil rigtig gerne fejre jeres barn i børnehaven. I er altid velkomne til at deltage. I
medbringer noget børnene kan nyde enten i forbindelse med samlingen om formiddagen eller i
forbindelse med frokosten. I bestemmer om det skal være frugt, kage eller noget mad til
frokosten. Det aftaler I med personalet. Har I brug for gode ideer, så forhør jer hos
pædagogerne.
I vuggestuen serverer vi ikke sukker for børnene, hvilket betyder, at fødselsdage kan fejres
med boller, frugt eller andet.
Skulle I som forældre have lyst til at invitere børnene hjem til fødselsdag, vil det være et
privat arrangement. I vil kunne benytte børnehaven til at give børnene invitationer, men kun
hvis det drejer sig om hele gruppen eller gruppens piger eller drenge.
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Sidste nyt omkring ny struktur i Virklund børnehave.
Nye navne på stuerne.
Som nævnt i tidligere nyhedsbrev kommer der fra og med uge 31 nye navne på stuerne i
Virklund børnehave. Vi vil gerne signalere en frisk start, samt have nogle navne på stuerne,
hvor der er mere sammenhæng mellem navnene end de nuværende. Storbørns gruppen
kommer til at hedde Stjernerne. De kommer til at have deres base, hvor Solstrålerne er nu.
De to grupper med de 3-5 årige kommer til at ligge i den anden ende. Vi kan se en stor fordel i
at de to stuer er i samme ende i forhold til:




Børnenes venskaber på tværs af stuerne.
Bedre mulighed for pædagogisk planlægning på tværs af stuerne.
Flere aktiviteter på tværs af alder, køn og interesser mv.

De to grupper kommer til at hedde månerne og skyerne. Inge og Hanne vil være at finde hos
månerne og de vil have stue, hvor Snurretoppene er nu. Sandra og Dorte vil være voksne hos
Skyerne, som vil have stue, hvor Harerne pt er.
Personalemæssigt kommer der en pædagogstuderende på Stjernestuen sammen med Connie
og Bente. Derudover vil der være én medhjælper, som skal være hos både Skyerne og
Månerne.

De kommende børn på Stjernestuen.
Der vil selvfølgelig være en grundig overlevering af gruppen fra Snurretoppene til de skal
starte på Stjernestuen hos Bente og Connie. I opstartsfasen på stjernestuen, vil der være et
særligt fokus på trivsel og selvhjulpenhed i børnegruppen. Her vil Bente og Connie tale med
børnene om, hvad det vil sige at gå i storbørns gruppen. Der vil blive afholdt et forældremøde
d. 26.08.2014, kl 18.30-20.00. Her vil Bente og Connie fortælle om, hvad der kommer til at
foregå i løbet af året på Stjernestuen og hvad det er for pædagogiske tanker der ligger bag.

De kommende børn hos Skyerne og Månerne.
Vi har aftalt en besøgsdag torsdag d.12.06. Solstråle børnene vil blive delt på deres
kommende stuer (Månerne og Skyerne). Baggrund for dette er, at lette overgangen, skabe en
tryghed ved stuen, de voksne og de øvrige børn. Her vil vi lave en lille samling, hvor vi synger
og snakker med børnene om at det er her de skal være efter sommerferien. Vi spiser også
madpakker sammen. Børnene kommer til at lave noget kreativt til ophængning på de nye
stuer, så de får ejerskab af stuen. De vil også få mulighed for at udforske den nye stue og
afdeling på egen hånd og gå i fri leg i de forskellige rum.
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Vi vil i august (uge 32-36) starte op med at have et fællestema: Indianer. Her vil børnene på
tværs af de to grupper, arbejde med forskellige aktiviteter/værksteder indenfor
indianertemaet. Dog vil vi gå på stuerne til samling og madpakker, så børnene lærer de nye
grupper at kende og bliver trygge ved dem, og de får et tilhørsforhold til deres stue og de
voksne som er primære for dem. Vi planlægger hovedindholdet inden sommerferien og har
den første uge efter sommerferien (uge 31) til gå i detaljer.

Skyerne (Sandra og Dorte)

Månerne (Inge og Hanne)

Silke (2010)

Amalie (2010)

Selma (2010)

Nanna M (2010)

Nanna K (2010)

Ida Marie (2010)

Ingrid (2010)

Thilde (2010)

Mie (2010)

Silja (2010)

Alberte (2010)

Silla (2010)

Camilla (2010)

Olivia (2010)

Storm (2010)

Gustav (2010)

Andreas (2010)

Magnus (2010)

Kristian (2010)

Simon (2011)

August (2011)

Anna (2011)

Matilde (2011)

Sophia (2011)

Merle (2011)

Christian (2011) (fra d. 1/6)

Signe (2011)

Lukka (2011) (fra d. 1/6)

Alfred (2011) (fra d. 1/6)

Axel (2011) (fra d. 1/8)

Emma (2011) (fra d. 1/8)
16 i alt

15 I alt
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