Nyhedsbrev Virklund børnehave – Oktober 2014
Nyt fra ledelsen
Forældremødet – vores perspektiv.
Onsdag d. 24. oktober havde vi forældremøde, og vi er glade for den store opbakning
vi oplever fra Jer forældre. For de forældre som ikke kunne være til stede, vil der
senere i nyhedsbrevet være et kort resume skrevet af Julie og Tanja, forældre i
Virklund børnehave. Vi startede mødet med at høre bestyrelsens formandsberetning,
der kort refererede til de temaer, der har været fokus på i bestyrelsesarbejdet. Både
bestyrelsen og personalet sætter pris på det tætte samarbejde med mange gode
konstruktive dialoger. Jeg vedhæfter listen over den nye bestyrelse. Derefter
berettede aktivitetsudvalget om deres aktiviteter, samt hvad pengene som er
indsamlet blandt Jer forældre, var blevet brugt til i det forgangne år. Jeg vil gerne
benytte lejligheden til at takke aktivitetsudvalget for et godt stykke arbejde. I forhold
til mødets tema, fri for mobberi, synes jeg der var en god stemning og at I forældre
arbejdede seriøst med emnet – dog med plads til grin og sjove anekdoter. Som
personale fik vi en masse input i forhold til vores rolle som fagpersoner i samarbejdet.
Vi har på vores efterfølgende p-møde snakket tillid, kommunikation og fokusområder i
forældresamarbejdet igennem ud fra de forskellige input vi fik fra mødet. Dette vil
være et fortsat fokus område og vi vil gøre det ypperste for hele tiden, at sikre, at der
er gensidig tillid og at det foregår i et miljø præget af en god stemning, hvor vi
arbejder konstruktivt med de opgaver og eventuelle problemstillinger der måtte
komme. Det er i samarbejdet vi bliver klogere og skaber resultater. På mødet
var der blandt forældrene fuld opbakning til de fem forældretips som vil blive lagt ud
på vores hjemmeside og være en del af Virklund børnehave forventninger til Jer
forældre. Se de fem forældretips i referatet senere i nyhedsbrevet.
Som personale vil vi gerne takke for opbakningen til dette projekt
Nyt komme/gå system fra Daycare.
Vi får fra onsdag d. 29. oktober et nyt komme/gå system. Det betyder, at du om
morgenen via en touchskærm, skal checke dit barn ind og skrive, hvornår du
forventer at afhente dit barn. Dette tidspunkt er blot vejledende og skal bruges som
rettesnor, når vi f.eks. tager på ture m.m. Ligesådan skal du checke ud når du henter
dit barn. Du kan også give besked om, hvis andre henter dit barn. I kalenderen kan
du give besked om forventede fridage, feriedag m.m. Systemet er meget simpelt og
du får selvfølgelig vejledning af personalet. Derudover får i tilsendt et forældrebrev,
hvor der er en vejledning i, hvordan I som forældre går ind og opretter jer i systemet.
Vi vil i en periode efter at systemet træder i kraft, bibeholde det gamle system, hvor
vi registrere børnene via protokol, indtil vi er sikre på, at det nye system kører.
(forældrevejledningen er vedhæftet)
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Medhjælpere på kursus i mediepædagogik og teamsamarbejde.
Ligesom pædagogerne var afsted på mediekursus og teamsamarbejde sidste efterår,
er det nu vores medhjælpere, der skal afsted. Dorte skal afsted i ugerne 46 og 47. I
stedet for Dorte kommer der en rotationsvikar som hedder Conny. Hanne og Connie
skal afsted i ugerne 2 og 3. Der vil være fuld vikardækning for medhjælperne.
Nyt klatresystem/ malet – pædagogisk værksted.
Der vil i løbet af efteråret blive en smule byggerod på legepladsen ved Stjernerne.
Årsagen er, at vi har prioriteret at få etableret et nyt klatrestativ der hvor tårnet står
nu. Tårnet har bestemt set bedre dage. Samtidig mangler vi nogle redskaber der i
højere grad udfordrer børnene motorisk. Derudover har vi i den sidste periode fået
malet døre i ny afdeling, de små rum i ny afdeling samt partiet omkring døren til
legepladsen hos Stjernerne. Lige nu er vi i gang med at lægge sidste hånd på vores
”pædagogiske værksted”. Dette rum får forskellige funktioner, det vil bl.a. fungere
som mødelokale, et voksenstyret rum, hvor en lille gruppe børn vil få lov til at lege og
et rum, hvor vi som personale kan arbejde struktureret med bl.a. fri for mobberi,
dialogisk læsning, børnesamtaler mv.

Referat fra forældrebestyrelsen

Onsdag d. 24. september blev der afholdt forældremøde i Virklund Børnehave. Mødet
havde god opbakning. Der blev bl.a. afholdt valg til børnehavens bestyrelse og bestyrelsen
byder nu velkommen til Lone (mor til Caroline på Månerne, Jes (far til Anton på Stjernerne)
og Lena forældre i Troldehøjen. Efter valget og en kort beskrivelse af ”Fri for Mobberi” gik
vi ud på de enkelte stuer. Der er i materialet lagt op til at tre målgrupper skal samarbejde;
børn, forældre og pædagoger, for at forebygge mobning. Udgangspunktet for dialogen på
stuerne var netop forskellige dilemmaer fra ”Fri for Mobberi” materialet.
Et eksempel på et dilemma: En mor møder en anden mor en eftermiddag i
Supermarkedet. Hun fortæller, at hun har hentet sin søn i børnehaven, hvor han er blevet
skubbet og har slået sig. Hun fortæller, at det ikke er første gang og at hun oplever, at
stuens pædagoger ikke lytter til hende eller hjælper hende. Hun ønsker nu at inddrage
lederen af børnehaven – dilemmaet lød hvad du som den anden mor gør?
Det afkom mange gode diskussioner på stuerne. Ovennævnte dilemma rejste bl.a.
spørgsmål og tanker som:





Hvordan mon barnet har reageret?
På hvilken måde har moren inddraget pædagogerne?
Kunne det være en idé at indkalde til forældremøde, hvis pædagoger og forældre
kan se det vil hjælpe?
Måske er det barnet (og moren) mest har brug for er at blive lyttet til og tilbudt
støttende legeaftaler.
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Moren skal snakke med pædagogerne igen.
Fokus på at moren oplever at barnet ikke trives.
Vigtigt at passe på man som forældre ikke bliver grebet af situationen og medvirker
til at skabe dårlig stemning.
Opmærksomhed på ikke at diskutere voksenting i børnenes nærvær.
Accept af at gå til lederen, hvis stuens pædagoger reelt ikke går aktivt ind i
problemet.
Evt. spørge eget barn til situationen.
Spørge pædagogerne om der er noget man som forældre selv kan gøre i
situationen og om ens eget barn er involveret.

Der var flere dilemmaer som gav anledning til gode diskussioner i grupperne.
Yderligere snakkede vi om de 5 forældretips fra Fri for Mobberi. Hovedpointer kan ses
nedenstående.
1. Støt dit barn i at indgå legeaftaler på kryds og tværs i børnegruppen.
Der var generel enighed om, at det er en god idé at blande børnene i forskellige grupper i
børnehaven så de kan få flere relationer og måske opdage nye venner.
Forældrene kan støtte dette ved at lave forskellige legeaftaler - også mellem drenge og
piger.
2. Tal ikke dårligt om de andre børn i børnehaven, deres forældre eller pædagoger.
Der er helt klar enighed om dette. Man må vente til børnene ikke hører det, med at lufte
sin eventuelle frustration.
3. Indfør social fødselsdagspolitik
Alle inviteres med og man skal komme, hvis man bliver inviteret til fødselsdag medmindre
man er forhindret.
4. Giv dit barn opmuntring til at sige fra og til at støtte og forsvare kammerater.
Der er enighed om, at det er vigtigt at sige fra på en ordentlig måde. Og at det er vigtigt at
styrke børnene til at turde stoppe en konflikt/mobning. Støt også barnet i at trøste andre
børn og turde gå foran.
Det er ok at sige "Jeg har ikke lyst til at lege med dig lige nu" så længe det ikke er hver
gang og man husker at lege med vedkommende en anden gang.
Støtte børnene i at, udtrykke sig med ord i stedet for handling. ”Hvis du gerne vil lege med
os, skal du ikke slå, men bare spørge.”
5. Vær åben og positiv, når andre forældre fortæller om deres barns problemer.
Lav evt. støttende legeaftaler med barnet.
Være lydhøre og udvis forståelse.
Godt forældresamvær medvirker til en harmonisk børnegruppe.
Alle kommer med noget godt.
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Alt i alt havde vi et spændende og hyggeligt forældremøde med gode dialoger.
Med venlig hilsen
Julie og Tanja fra bestyrelsen.
Nyt fra stuerne
Nyt fra skyerne og månerne:
Vi er godt i gang med krop og bevægelse. Vi har været i kælderen og lavet
gymnastik, gået lange og udfordrende ture, været på danseskolen, og lavet andre
fysiske aktiviteter på tværs af stuerne. Vi oplever at børnene viser en stor glæde ved
at bruge kroppen, og at de har mod på at tage udfordringer op. Sideløbende har vi
arbejdet videre med fri for mobberi, både til samlinger og i små grupper. Vi synes, vi
kan se at børnene har taget vores snakke om, at være en god ven, til sig. Vi synes de
i højere grad hjælper, trøster og snakker om tingene med hinanden. I den kommende
tid vil vi have fokus på at arbejde med bl.a. dialogisklæsning. Vi vil også fortsætte
med fri for mobberi og vi arbejder videre med motorik i små grupper.
Velkommen til nye børn Christian H på Skyerne. Asbjørn på Månerne. I næste uge
starter der to nye børn Sara og Andrea på månerne, velkommen til dem også.
Nyt fra Stjernerne:
Vi vil have fokus på drengegruppen, som vi oplever, har en negativ omgangstone og
samværskultur med drilleri, udelukker hinanden i leg, taler negativ om hinandens
tøj. Vi vil dele børnene i drenge og pigegruppe hvor vi vil lave
legeværksteder, drengeture ud af huset, fri for mobberi mv.
Vi sætter stor pris på jeres opbakning, til at tage drengene med hjem på skift.
Velkommen til Freja som startede d. 1. oktober. Freja er storsøster til Asbjørn på
Månestuen.
Vigtige datoer
12. november – Lysfest.
Aktivitetsudvalgs arrangement.

