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Alkohol i et børneperspektiv
Bestyrelsen i Åbyhøj dagtilbud vil gerne invitere alle forældre
til en temaaften d. 12. juni 2018 om børn og unge, der vokser
op i familier, hvor brug af alkohol påvirker familielivet.
Emnet er relevant for rigtig mange mennesker, da
alkoholproblemer er mere udbredt end man tror. Det rammer
ca. 10% af befolkning uafhængigt af køn, alder, indtægt og
uddannelse – og det er derfor også et tema der direkte eller
indirekte kan få betydning for vores børn på tværs af de
forskellige afdelinger i Åbyhøj dagtilbud.
Aftenens tema bliver præsenteret af medarbejdere fra
projektet BRUS, et projekt som går på tværs af 10 kommuner
og hvis mål er at hjælpe børn og unge, som dagligt har
alkoholmisbrug inde på livet.
Charlotte Nielsen, som er
bestyrelsesformand og leder af
Skanderborg Rusmiddelcenter (et center,
som har arbejdet ind i projektet BRUS)
forklarer, at tanken med denne
temaaften for det første er at rette vores
fælles opmærksomhed mod denne
problematik, der går på tværs af
Charlotte Nielsen,
bestyrelsesformand
afdelinger, familier og børn, og for det
andet er, at styrke forældresamarbejdet og fællesskabet på
tværs i Åbyhøj dagtilbud.

Temaaftenen er en oplagt mulighed for, at forældre på
tværs af afdelingerne kan møde hinanden og i
fællesskab drøfte et vigtigt emne, som berører familier i
vores nærområde. Forhåbningen er desuden, at vi, ved
at samle forældre på tværs, kan styrke fællesskabet i
Åbyhøj dagtilbud og fremadrettet skabe en tydelig rød
tråd mellem arbejdet i dagtilbuddets bestyrelse og
forældrerådene i de enkelte afdelinger. Netop et styrket
fællesskab, et øget fokus på samskabelse og en fortsat
tæt kommunikation med og mellem forældre, er noget
vi i Åbyhøj dagtilbud har øget fokus på.
Bestyrelsen vil gerne planlægge én eller to temaaftener
i efteråret med andre temaer.

Inddragelse af forældrerådene
D. 30. april blev dagtilbuddets forældreråd inviteret til
et møde med bestyrelsen, hvor medarbejdere fra BRUS
gav en forsmag på, hvad d. 12.
juni vil byde på.
Christian Schmidt og
Ane Landgren Vinther
fra BRUS Aarhus.

BRUS’ oplæg var inspirerende og
funderet i børneperspektivetBRUS’ formål er ikke at pege
fingre af familiernes alkoholvaner,
men at sætte fokus på børnene og
give voksne redskaberne til at

agere i fællesskabet.

I april inviterede dagstilbudslederen, Morten Kling,
dagtilbuddets køkkenledere til et køkkennetværksmøde på
Aarhus Street Food. Idéen var at holde mødet et sted, som
kunne være med til at inspirere gruppen til at drøfte
værdier, visioner, kvalitet og køkkenets betydning i
dagligdagen.

Hen imod efteråret vil
dagtilbuddet arbejde med
bæredygtighed. I forhold til
vores køkkener vil det bl.a.
betyde, at vi fortsat har fokus
på miljø, dyrevelfærd og
natur, når vi bestiller vores
varer. Alle køkkenlederne i
Åbyhøj dagtilbud har været på
økologikurser og tilbereder
allerede økologisk mad med
fokus på sæsonens råvarer,
ligesom der arbejdes på at
minimere unødigt madspild.

Åbyhøj dagtilbuds afdelinger: Børnehaven Gammelgården,

Kontakt:

Børnehaven 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

Der er mere til madordningen end ernæring
Måltiderne i daginstitutionerne spiller en social og kulturel
rolle og er med til at give børnene en alsidig maddannelse
og en bevidsthed om maden. Derfor vil vi i Åbyhøj
dagtilbud fortsat have fokus på måltiderne og madlavning,
hvor børnene og det pædagogiske personale er en del af
køkkenet, og hvor køkkenlederne er en del af huset.

Fra venstre til højre: Marianne
Sahl, Kate Sprogøe, Sille
Bøgersgaard Milberg Petersen,
Randi Ehmsen, Chalotte Gylden,
Morten Kling og Mariann
Grundfør Jørgensen.

Bestyrelsen i Åbyhøj dagtilbud inviterer alle forældre til
en temaaften om

Alkohol i et børneperspektiv

Aftenens tema præsenteres af medarbejdere fra BRUS, Aarhus
og vil tage udgangspunkt i, hvordan børn kan opleve forældres
brug af alkohol, samt hvordan voksne omkring de børn, der
har problemet inde på livet, kan gøre en forskel.

BRUS er et tværkommunalt projekt, der tilbyder behandling til
børn og unge, der vokser op i familier med
rusmiddelproblemer.

➢ Tilmelding på stuerne senest d. 6. juni.

Temaaftenen finder sted d. 12. juni kl. 19.30 – ca. 21.30
i aulaen på Gammelgaardsskolen
Carit Etlars Vej 31 – 8230 Åbyhøj

