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Forældrerådet består som udgangspunkt af fem
forældrerepræsentanter og en
medarbejderrepræsentant. Den pædagogisk leder i
afdelingen fungerer som sekretariat for
forældrerådet.

Ny forældrerepræsentation
Åbyhøj dagtilbud byder den nye bestyrelse og de otte nye
forældreråd velkommen!
Bestyrelsesrepræsentanter 2017/2018
Forældrerepræsentanter: Charlotte Nielsen (formand),
Mikkel Raki Balele Sortstjerne (næstformand), Sarah Skov,
Marie Louise Skibsted Birkedal Als, Maja Vibe Hammer,
Louise Kragskov Simonsen og Kristine Mose. Suppleant:
Jakob Harrits.
Medarbejderrepræsentanter: Tine Fjord Sørensen, Tina
Colmorn, Eva Johanne Pedersen og Naimah Haj-Ahmad.
Ifølge dagtilbudsloven skal forældre med børn i
daginstitutioner have adgang til at få oprettet en
forældrebestyrelse med et flertal af valgte forældre.
I Aarhus Kommune tilhører daginstitutioner et dagtilbud
med fælles ledelse og administration. Hver daginstitution
(afdeling) vælger et forældreråd, og hver forældreråd
vælger en repræsentant til dagtilbudsbestyrelsen.
Bestyrelsen er med til at danne rammerne for dagligdagen i
afdelingerne i dagtilbuddet. Det er i bestyrelsen, at de
overordnede mål, værdier, pædagogiske principper og den
principielle fordeling af dagtilbuddets ressourcer besluttes.
Det er dog ikke bestyrelsens kompetence at beslutte,
hvordan de principper, der vedtages, udmøntes i praksis.
Denne kompetence er placeret hos dagtilbudslederen og
afdelingernes pædagogiske ledere.

Forældrerepræsentanterne i forældrerådet har
mulighed for at komme tæt på institutionens
dagligdag, lære forældre og medarbejdere bedre at
kende, bidrage til institutionens udvikling, støtte
op om fællesskabet, være sparringspartner for
bestyrelsen og diskutere og definere de
pædagogiske værdier, som præger det daglige
arbejde i institutionen. Derudover deltager en
forældrerepræsentant fra forældrerådet i
ansættelsesudvalget sammen med afdelingens
personale såfremt der skal ansættes nyt personale.
Der er tradition i afdelingerne for, at
forældrerådene står for diverse arrangementer. I
Børnehaven Silkeborgen fx er forældrerådet bl.a.
med til at arrangere bedsteforældredag og
legepladsdag. I Vuggestuen Ved Æbletræet og i
Børnehuset Ryhaven står afdelingens forældreråd
og pædagogiske ledere for arbejdslørdagene.
Når et nyt forældreråd træder ind i Ryhaven, byder
de på emner, som de ønsker drøftet i året der
kommer. Foregående forældreråd har fx været
medvirkende til en pjece ved fødselsdage ud af
huset, velkomsthæftet til nye forældre og
kostpolitikken i Ryhaven.

Du kan læse mere om dagtilbudsbestyrelser og forældreråd på Aarhus Kommunes hjemmeside. Aarhus.dk >
borger > familie, børn og unge > pasning > forældresamarbejde > dagtilbudsbestyrelser og forældreråd.

Hjerner og samspil
I forbindelse med valg til forældrerådet inviterede
personalet i Vuggestuen Ved Æbletræet dagtilbuddets
pædagogiske konsulent Helle Bjerre Hansen til at holde
oplæg om hvor altafgørende det er for det lille barn at
få tilfredsstillet sine basale behov – sult, søvn mm, og at

blive mødt af nærværende voksne, der er i stand til at
forstå barnets intentioner og give en kærlig, varm og
nærværende kontakt. I oplægget kom Helle bl.a.
omkring teorien om den tredelte hjerne og pegede på,
hvordan vi som voksne undgår at vores følelser tager
magten fra os og bliver styrende for den måde vi er i
samspil og kontakt med børn.

Yoga i børnehøjde
I Børnehaven Solnæs eksperimenterer børn og personale for tiden med yoga.
Yoga kan være med til at styrke børnenes motorik og koncentration, og give dem
ro og øget kropsbevidsthed. Aktiviteten begyndte i september som en del af
husets ugentlig musikaktivitet. De første 10 minutter øver børnene i at være
opmærksomme på deres vejrtrækning og på kroppens forskellige bevægelses
mulighed. Derefter fortsætter de med musik og sange med fagter. De andre
ugentlige aktiviteter i Solnæs er ”værksted” (hvor børnene bl.a. maler og arbejder med træ), ”turedag” og
”bålaktivitet” (hvor der laves fx pizza, snobrød, suppe, popkorn, varmkakao m.m.). Solnæs er dagtilbuddets
mindste afdeling, som har en tradition for at arbejde med børn med diagnose eller som har brug for særlig støtte.

Prinsessen og bondedrengen
I anledning af Børnehaven Silkeborgens 44 års fødselsdag har huset genoplevet musical
Prinsessen og Bondedrengen. Forestillingen blev præsenteret første gang da Silkeborgen
fejrede 25 års fødselsdag i 1998. Dengang var Silkeborgen en integreret institution med børn
som kunne være fra 3 til 14 år. Alle 12 sange, inkl. tekster, melodier og arrangementer blev
lavet af Silkeborgens personale, deres familiemedlemmer og børnenes
forældre. Denne gang valgte personalet at øve 5 sange med børnene, bl.a.
”Troldepus” og ”Kongelige prutter”. Det er blevet lavet en historie til
sangene og 3 forældre dannede en band og spillede til årets musical d. 3. november. Dagen
startede med morgenmad til alle forældre og børn, Dannebrog blev sat op og balloner med breve
blev sendt op i luften. Derefter deltog børnene i Kongens løb og spiste en lækker
fødselsdagsmiddag. Om eftermiddag var der musical i salen. Dagen sluttede af med fælles kaffe og
fødselsdagskager.

Åbyhøj dagtilbud – Hvem er vi?

Mød Gitte Stoltze Sørensen
Den 27. november 2017 får Vuggestuen Ved Æbletræet en ny pædagogisk leder. Gitte Stoltze Sørensen har en
lang erfaring som leder fra SFO. Gitte lægger vagt på den frie leg, hvor børnene bruger deres fantasi og får
bearbejdet de forskellige indtryk, de får i løbet af dagen. Gitte mener også at børnene i leg kan afprøve deres egne
og andres grænser, lære at løse konflikter og lære sig selv bedre at kende. Derudover er Gitte særlig opmærksom
på, hvordan personalet og forældrene hjælper og guider børnene i at selv kunne håndtere konflikter.
Gitte er vokset op i Kalundborg
og bor nu i et parcelhus i
Skødstrup med sin datter på 12
år.

Fakta
1998: færdiguddannet som pædagog
på Peter Sabroe Seminariet
2000: første job som leder i Risskov
SFO
2015: ansat som pædagogisk leder i
Børnehuset Tusindben i Møllevang
dagtilbuddet
2018/sommer: færdiggør
diplomuddannelsen i offentlig ledelse
(DOL/COK)

Gitte kan lide at strikke og
arbejde i haven om sommeren.
Foreningslivet tiltrækker Gitter
meget: ”Det er gennem forening,
at man kan mødes om noget,
man har tilfælles og kan bygge et
netværk op – det giver god
energi”, siger Gitte. I Skødstrup
idrætsforening har Gitte trænet
mor-far-børn i gymnastik,
bevægelse og leg.

Gitte på skiferie i Sverige sidste vinter

Om Vuggestuen Ved Æbletræet
Gitte oplevede at blive taget rigtigt godt imod i Vuggestuen Ved Æbletræet.
”Der er stor forskel på at komme ind i forskellige huse, og i Vuggestuen Ved
Æbletræet mødte jeg en personalegruppe, som var imødekommende”, siger
Gitte og fortsætter: ”Jeg glæder mig rigtigt meget til at blive en del af huset,
et sted hvor både personale og børn har det godt sammen og til at møde
forældrene”. Gitte lægger nemlig stort vægt på samarbejdet med forældrene
og tænker at det er vigtigt, at forældrene kan komme til hende og føle, at de
bliver mødt.

Åbyhøj dagtilbuds afdelinger: Børnehaven Gammelgården, Børnehaven
Silkeborgen, Børnehaven Solnæs, Børnehuset Digterparken, Børnehuset
Klokkervej, Børnehuset Ryhaven, Vuggestuen Ved Æbletræet, Satellitten.
Læs mere om os på vores hjemmesider.

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

