Ugebrev 34

Kære forældre
Vi vil gerne sige jer der havde mulighed for at komme –TAK- for et godt og konstruktiv forældremøde. Tak
til de forældre der havde lyst til at stille op til forældrerådet, vi ser frem til et godt samarbejde.
Forældrerådet som består af Josephine (mor til August), Charlotte (mor til Adrian), Pia (mor til Oda),
Rasmus (far til Anker), Maibritt (mor til Anna) og to suppleanter Kristoffer (far til Leika) og Anders (far til
Anna) -afholder deres første møde 26/9, hvor de vil konstituere sig.
Der skal også lyde en tak til det ”gamle” forældreråd.

Kort resume af indholdet på forældremødet:
Ny struktur på de tre børnegrupper. Vi har nu Stjerne, Måne og Sol gruppe. De voksne, der er tilknyttet de enkelte
grupper, følger gruppen videre således, at stjernevoksne går med og bliver månevoksen og til sidst solvoksne.
Primærpædagog – rollen som primærpædagog defineres ved: Det enkelte barn får tilknyttet en pædagog som er
familiens primære samarbejdspartner. Alle får besked om, hvem der er deres primær pædagog i uge 35.
Primærpædagogen:






Afholder forældresamtaler – vi afholder forældresamtaler i november uge 47/48.
Laver SPU på kommende skolebørn
Forestår det skriftlige planlæggende arbejde
Laver udviklings- og funktionsbeskrivelser bl.a ”Alle med”
Samarbejder med og modtager vejledning fra andre faglige samarbejdspartnere.

Årsoversigt er på vej, den skal i samarbejde med forældrerådet til dialog og herefter vil den blive sendt ud til alle. Der
er allerede datoer hvor vi har planlagt aktiviteter bl.a. deltager vi i oktoberfesten sammen med skolen.
Fællesrengøring 28/10 kl.10.00-12.00. Vi har to teaterforestillinger en i efteråret og en i foråret. Bedsteforældredag
er fredag 20/4-2018 fra kl.9.00-11.30 – bagefter er der forældrepasning, da personalet afholder pædagogisk-dagmere om dette når vi når derhen.
I personalegruppen har vi på vores p-møder bestræbt os på, at få nogle gode dialoger og fagsnakke om vores
pædagogiske praksis. Vi planlægger allerede nu en uge af gangen og det fungere rigtig godt. Vi ønsker at have mere
fokus på projektarbejde, arbejde med relevante temaer over en kort/længere periode. Vi vil arbejde ud fra et årshjul
der sikre at vi kommer rundt om alle de pædagogiske læreplanstemaer og anvende smtte model til eget pædagogisk
arbejdsredskab.
Fredagsbrev vil fremover blive lagt ind på hjemmesiden og være tilgængelige fra ca. kl.14.00
Intra er næsten gjort klar til at børnehaven kan komme på og benytte det. Vi håber på, at det bliver sat i gang om en
lille måned – I vil få info herom. Vi glæder os meget til denne nye kommunikationsportal og tror på, at det er den
bedste vej til en nem og god kommunikation.

Lidt om ugens aktiviteter:
Mandag:




Stjerne: Dialogisk læsning, vi læser Kaj er hund”. Vi gik tur i området og talte om de træer, buske og
andre planter vi så på vejen.
Måne: Hjemme på basen, lege med faldskærm.
Sol: Tur til shelter og samle ”vinter forråd”

Tirsdag:





Stjerne: Dialogisk læsning og sprogkuffert fra biblioteket.
Måne: Ude at gå tur, øve i at pakke taske og lytte til beskeder, opmærksomhed på at ”gå tur”.
Sol: Leg på basen

Onsdag:




Stjerne: Dialogisk læsning, ude at gå tur og leg på bakketoppen, ”Der kommer en trold”
Måne: Ude at gå tur vi gik til Bjergsøstien, øve i at pakke taske o.s.v
Sol: Tur til biblioteket, vi legede på legepladsen og øvede trafik.

Torsdag:
 Stjerne: Dialogisk læsning, leg med sprog og bamser ud fra sprogkuffert.
 Måne: Ude at går tur, øve pakke taske og trafik, leg på naturlegepladsen. Børnene er blevet
introduceret for små piktogrammer (billeder) der viser hvad der skal være i rygsækken, hvilket tøj
der er godt at tage på osv.
 Sol: Eventyr læsning og fortælling
Fredag:




Båldag – kartofler og grøntsager over bål, lækkert 
Fødselsdag for Alma
Farvel til Anders

God weekend 

