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Fra Satellitten til Børneliv
D. 15. januar var første dag for dagtilbuddets nye afdeling på Klokkervej 53. Mens afdelingen
fungerede i lånte lokaler på Gudrunsvej 66B i Brabrand, blev den kaldt for Satellitten. For at vælge et
nyt navn til Satellitten har et udvalg med repræsentation af
forældre, personale og ledelse set på alle de gode, sjove og
spændende navneforslag, som de har modtaget, og med fokus på,
at det er børnelivet, der er i centrum, valgt de navnet
Børneliv til afdelingen.

Velkommen til: Pæd. leder
Personalets første prioritet har været at få børnene at føle
Jette Clausen gør klar til
at modtage Børnelivs
sig trygge i de nye rammer. Pt. er der 3 vuggestuegrupper
børn og forældre til en
med 12 børn i hver gruppe. I løbet af marts vil huset
rundvisning få dage inden modtage de børn, som skal danne den 4. stue.
indflytningen.

Tid til middagslur.

Stærkere fællesskaber i Åbyhøj dagtilbud
I Åbyhøj dagtilbud har 2017 været et år, hvor vi har haft fokus på samarbejdet hen imod det store fællesskab i
dagtilbuddet. Særlige ledelsesopgaver har givet nye perspektiver til et mere åbent ledelsesrum og en større
sammenhængskraft. 2017 har været et år, hvor både ledelsen og personalet skulle flytte sig, både fysisk, mentalt og
fagligt. Vi har haft vandskade og besøg af rotter; vi har opstartet en ny afdeling i lånte lokaler og været midlertidigt hos
hinanden. Vi har lært nye kollegaer, børn og forældre at kende; vi har lånt hinandens køkkener, legetøj og legepladser; vi
har fundet nye veje, lært nye måder at løse vores opgaver og skabt nye relationer. Vi har løbende reflekteret over vores
praksis og sat den til debat i personalegrupperne, forældrerådet, bestyrelsen og i ledelsesteamet.

Hvad mon 2018 bringer?
I 2018 vil vi fortsat have fokus på den pædagogiske kvalitet og bygge videre på samarbejdet på tværs af afdelingerne.
Sammen med jer forældre vil vi fortsat stræbe efter at samle dagtilbuddet omkring vores fælles værdier og mål for at give
jeres børn det bedst mulige afsæt for et godt liv.

Kvalitetsrapporten og Kvalitetssamtalen
For at kunne fortsætte arbejdet med vores fælles værdier og mål vil vi bl.a. gøre brug af kvalitetsrapporten 2017.
I 2007 besluttede Aarhus Byråd at indføre kvalitetsrapporter som et redskab til, at Børn og Unge kan blive skarpere på
kvalitetsudvikling og kvalitetssikring på 0-18 års området. Rapporterne giver anledning til drøftelser i bestyrelser, som
udarbejder udtalelser med bemærkninger om forskellige parametre. Med afsæt i kvalitetsrapporten 2017 har bestyrelsen i
Åbyhøj dagtilbud skrevet en udtalelse med fokus på 3 områder, som der skal arbejdes videre med i dagtilbuddets forældreråd.
De lokale kvalitetsrapporter følges op af en kvalitetssamtale med områdecheferne, hvor der bliver indkredset nogle lokale
udviklingspunkter, som dagtilbud, skoler og klubber skal have særlig fokus på i de følgende år. Åbyhøj dagtilbud holdt
kvalitetssamtalen vedr. kvalitetsrapporten 2017 d. 8. februar 2018 med deltagelsen af områdechefen for Silkeborgområdet,
skolelederen for Gammelgaardsskolen, dagtilbuddets bestyrelsesformand, en repræsentant fra personalet, ledelsesteamet,
dagtilbudslederen, dagtilbuddets pædagogisk konsulent og dagtilbuddets kommunikationsmedarbejder. Baseret på samtalen
blev der aftalt 3 udviklingspunkter.
Det er forventningen, at Kvalitetsrapporterne 2017 offentliggøres på kommunens hjemmeside i slutningen af februar. Herefter
lægger vi Åbyhøj dagtilbuds kvalitetsrapport på vores hjemmesider.

Orientering om Børnehuset Klokkervej
Fra d. 15. januar 2018 er Henrik Krebs Dollerup ikke længere ansat som pædagogisk leder i Børnehuset Klokkervej.
Ansættelsesprocessen af en ny pædagogisk leder til Klokkervej er sat i gang og vi forventer at få ansat en ny leder primo maj.
Indtil det er stedfortræderen Anne-Marie Pedersen konstitueret pædagogisk leder.
Åbyhøj dagtilbuds afdelinger: Børnehaven Gammelgården, Børnehaven

Kontakt:

Silkeborgen, Børnehaven Solnæs, Børnehuset Børneliv, Børnehuset
Digterparken, Børnehuset Klokkervej, Børnehuset Ryhaven og Vuggestuen
Ved Æbletræet. Læs mere om os på vores hjemmesider.

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

