Kære forældre,
Nu er sommeren ved at gå på hæld og alle er ved at være tilbage fra dejlige
ferier.
De ”gamle” Skolopendere er draget afsted i skole og nye er kommet til –
Bænkebidere er blevet til Løbebiller og nye Bænkebidere er klar 😊😊.
Velkommen til alle, både nye og gamle!
Det er dejligt, at huset inden længe er fyldt op. Mange søger os og vi må
desværre også sige nej til nogle. Det skal vi være glade for, vi er
efterhånden også en af de eneste små institutioner tilbage og det holder vi
fast i.
Vi har fået 2 nye medarbejdere. Mathilde Lauridsen afløser Mathilde i
vuggestuen, da hun skal ind og læse videre. Matthias sagde vi pænt farvel
til i sommerferien og nu har vi i stedet ansat Nicole, som er uddannet
pædagogisk assistent.
Helle i børnehaven er ved at være tilbage efter sin operation i skulderen, så
nu er vi i topform til at tage godt imod jeres skønne børn!
Vi har henover året planlagt spiseaftner for alle grupper, så I vil blive
inviteret til en hyggelig aften, hvor I blot skal møde op og spise og hygge
jer med de andre fra jeres gruppe. Første gang bliver d. 10. oktober for
Bænkebiderne. Sæt X i kalenderen!
Inden da håber vi har I lyst til at komme og høre foredrag med Lola Jensen
på Bjørnehøj skolen d. 16.9. kl. 19.00. Lola tager fat i nogle af de mange
dagligdags udfordringer vi har, i opdragelsen af de kære børn, nogle kan
måske huske hende fra TV. Foredraget bliver holdt i samarbejde med
Bjørnehøj FO og Bjørnegården, som kom i god tid og få en god plads. Det er
helt gratis for jer, formålet er at give jer forældre nogle gode råd og
inspiration til jeres travle hverdag. Inden foredraget er der valg til
bestyrelsen. Det foregår i et tilstødende lokale så vi ikke skal bevæge os for
meget rundt.
HUSK AT AFLEVERE TILMELDING TIL FOREDRAGET!
Årshjul og læreplaner.
Henover året skal vi arbejde med forskellige temaer efter årstiderne. Vi har
lavet et årshjul så I kan se hvad vi arbejder med og kan tale om det
derhjemme. Årshjulet kommer op og hænge lige om lidt. Vores
udgangspunkt er årstiderne og natur og ind i det fylder vi De nye Styrkede
læreplaner. Det er retningslinjer fra ministeriet, om hvilke emner og
områder man ønsker børn i daginstitutioner skal gennemgå.
Nogle af de centrale elementer i den nye pædagogiske læreplan er, at
børnenes egen nysgerrighed, børnefællesskaber og leg skal være styrende i
det pædagogiske arbejde, og at der er et potentiale for pædagogik og
læring i alle typer af situationer – også ved bleskift, frokost, garderobe, i

legen og på gåturen. Arbejdet med den pædagogiske læreplan er ikke
afgrænset til en særlig aktivitet to timer om formiddagen, men en integreret
del af hele dagtilbuddets hverdag.
Derudover beskriver læreplanen et bredt og holistisk læringssyn, hvor børn
skal udvikles, lære og dannes både kropsligt, kognitivt, følelsesmæssigt og
socialt. Temaerne er:
•
•
•
•
•
•

Alsidig, personlig udvikling
Social udvikling
Kommunikation og sprog
Krop, sanser og bevægelse
Natur, udeliv og science
Kultur, æstetik og fællesskab

Da vi gerne vil udvikle vores måde at arbejde på, afholder vi 2 pædagogiske
lørdage om året så vi kan få tid til fordybelse.
Derudover kommer vuggestue og børnehave på kurser henover efteråret.
En stor del af formålet med de styrkede læreplaner er også at inddrage
forældre og forældrebestyrelse i arbejdet. Kender I nogen i lokalområdet
der kunne have tid og lyst til at berige børnene med oplevelser og læring,
må I endelig sige til. Vi har i forvejen et godt samarbejde med
honninggården vi besøgte i sommer og landmanden, som vi også besøger
indimellem, men vi vil meget gerne udvide vores kreds. Vi vil også gerne
have besøg af spændende folk, så er du inden for et område der kan give
børnene læring og en god oplevelse så sig til! Vi giver kaffe 😊😊.
Hverdagen.
Vi fastholder vores ugerutiner. Det betyder, at vi dagligt holder samling for
hver vores grupper kl. 9.00 og taler om, hvad vi skal lave i dag, hvem vi
mangler i dag, hvilken dag og måned det er, årstiden osv. Vi vil gerne bede
jer om at aflevere jeres børn senest 8.50 så vi har ro på når vi starter
samlingen kl. 9.00. Alternativt komme kl. 9.30 når vi er færdige.
Vi skiftes i grupperne til, at lave sprogarbejde, krop og bevægelse og
kreative ting. Onsdag er altid turdag, her er mødetiden som regel senest
8.15. Fredag er fortsat båldag, hvor vi spiser forskelligt på bålet.
Madpakken skal med alligevel, det falder ikke altid i god smag for alle, det
vi laver.
Husk at have det rette udstyr med til årstiden, særligt regntøj og
gummistøvler og været nødvendige i den sidste tid. Se også vores lille
vejledning på hjemmesiden om påklædning. Her ligger også vores
kostpolitik, og meget andet relevant.
Husk NAVNE i ALT tøj, på drikkedunke og madpakker. Tænk også over, at
børnene har brug for energi til en hverdag hvor der sker meget. Groft brød
er vigtigere end frugt, der giver kortvarig energi, fordi der er meget
frugtsukker i. Og altid vand i drikkedunken – ikke saft. Se også vores folder
på opslagstavlen med forslag til en god madpakke.
2/3

I er altid velkomne til at komme med ris og ros til os. Vi vil gerne give jer
den bedste hverdag for jeres børn, så spørg hvis I undrer jer og sig også til,
hvis I synes vi gør noget godt.
Kærlig hilsen Pernille og Co. I Naturbørnehuset – også fra Lucy, vores husegern 😊😊
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