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Indvielse af Børnehuset Børneliv

Dagtilbuddets ny afdeling Tusindfryd

D. 21. juni blev Børneliv
indviet. Dagen startede
med Skrallebang v/ Nanna
og Søren, som spillede,
sang og dansede med
børnene. Sidst på
formiddagen deltog
forældre, naboer, ledere
Børnene synger og danser med Skrallebang
fra området og
samarbejdspartnere til den officielle indvielse med tale fra
rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune, Thomas Medom.
Berit Vinther, som er områdechef for området Silkeborgvej i
Aarhus Kommune, fortalte lidt om afdelingens historie og hvorfor
Børneliv blev
bygget. Om
eftermiddag
var der
forældrekaffe
og fællessang
for børn,
forældre og
Områdechefen Berit Vinther om Børnelivs historie
medarbejdere.

For at imødekomme det stadig stigende behov
for en vuggestueplads i Åbyhøj vil lokalerne på
Gudrunsvej 66B igen blive taget i brug. Huset
har stået tom efter den midlertidig ibrugtagning
af Satellitten/Børneliv. Men denne gang vil
lokalerne blive til en permanent afdeling i
Åbyhøj dagtilbud. Den nye afdeling vil starte op
med 2 vuggestuegrupper pr. 15/9-2018.
Derefter kan den udvides med yderlige 2
grupperum, når behovet opstår. Pædagogisk
lederen til Tusindfryd er netop blevet ansat.
Farvel og tak
Pr. 16/8-2018 vil Børnehaven Silkeborgen flyttes
organisatorisk fra Åbyhøj dagtilbud til Gl. Åby
dagtilbud, hvor der pt. er et stigende behov for
børnehavepladser. Tak til Silkeborgen for et
rigtigt godt samarbejde igennem de sidste 7 år,
som Åbyhøj dagtilbud har eksisteret. Vi ønsker
jer rigtig god vind fremover.

Pasning 0-6 år
Der er to måder at få dit barn skrevet op til pasning:
1- Når dit barn allerede er indmeldt i en af dagtilbuddets afdelinger
Når dit barn allerede er indskrevet i en af vores afdelinger og I ønsker at flytte det til en anden afdeling i dagtilbuddet,
eller når dit barn skal fra vuggestuen til børnehaven, sker det via dagtilbuddets internt overflytning. Det er
dagtilbudslederen, der står for det. I skal udfylde dagtilbuddets internt overflytningsskema og afleverer det til
pædagogisk lederen i afdelingen, hvor dit barn går. Det er lederen i dit barns nuværende institution, der kan aflevere
dig skemaet, som I skal udfylde.
2- Når dit barn skal meldes ind i en af dagtilbuddets afdelinger for første gang
Når dit barn skal starte i en af vores afdelinger, er det Pladsanvisningen i Aarhus Kommune, der står for det. I skal
logge på Den Digitale Pladsanvisning og skrive barnet op. Pladserne fordeles efter Byrådets anvisningsregler, som du
kan finde på Aarhus Kommunens hjemmeside. Når et barn ikke endnu er indskrevet i dagtilbuddet, har dagtilbuddet
ikke indflydelse på, om barnet kan få en plads. Klik her for reglerne og vejledningen.
Kære forældre, børn og personale
Sommerferien nærmer sig og vi kan forhåbentlig se frem til en sommer med masser af is, sol og tid til afslapning.
God sommer til alle! Morten Kling, dagtilbudsleder
Åbyhøj dagtilbuds afdelinger: Børnehaven Gammelgården, Børnehaven
Silkeborgen, Børnehaven Solnæs, Børnehuset Børneliv, Børnehuset
Digterparken, Børnehuset Klokkervej, Børnehuset Ryhaven, Vuggestuen Ved
Æbletræet og Tusindfryd. Læs mere om os på vores hjemmesider.

Kontakt:
Morten Kling, dagtilbudsleder, mokl@aarhus.dk, 2029 4059
Daniela Lot, kommunikationsmedarbejder, daclol@aarhus.dk,
4012 4550

