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Nyt fra dagtilbuddet
Kære Forældre
Så er det tid til en lille forårshilsen fra dagtilbuddet. Alle
børn og voksne nyder det varmere vejr, som I kan se på
tekst og billeder i nedenstående. Mere køligt ser det ud
i København, hvor der i skrivende stund stadig
forhandles for at få en overenskomstaftale i stand, så vi
ikke skal ud i en lockout, som vil betyde hel eller delvis
lukning for mulighed for at aflevere jeres børn. Vi håber
stadig der findes en løsning.
Ellers har foråret også betydet, at den proces
medarbejdere og bestyrelse har været en del af det
sidste ½ år, nemlig Gentænk Aarhus Vest, er mundet ud
i en række forslag til initiativer. Nogle af forslagene er
blevet overhalet indenom via forslag om Ghettopakken
fra folketinget, så initiativerne bliver måske ikke så
vidtrækkende, men medarbejdere og bestyrelse vil
indsende kommentarer til forslaget.

Med ønsket om et rigtig
godt forår, med forhåbentlig
masser af sol og varme i de
små helligdagsferier vi kan
se frem til.
Venlig hilsen
Lene Syberg
Dagtilbudsleder

Brabrand Dagtilbud

Dagplejen
Lyset er ved at vende tilbage og
også temperaturen er begyndt at
stige. Det betyder mere udeliv
og af med alt det tunge
vintertøj. Skønt, især for de små
der har svært ved at bevæge sig
med flyverdragt og støvler.

Der er stadig ”store” børn i
vores dagpleje og fokus her er
på den sproglige udvikling og
dialogisk læsning. Vi har i tidlig
forår modtaget nye
sprogkufferter som dagplejerne
låner med hjem på skift. Til
disse sprogkufferter hører der
bøger som I forældre kan låne
med hjem. Disse bøger er i
legestuen så spørg din
dagplejer.

Vi gik i gang med ’Døde fisk’
lige efter vinterferien. Vi er ved
at lære børnenes behov at kende
– nogle lægger sig og slapper af
med det samme – andre skal
have en voksenhånd i
nærheden. Vi kan mærke at
børnene har det godt med en
pause fra deres hektiske hverdag
i børnehaven.
Vi er ved at afvikle
forældremøder på stuerne. Det
er lidt forskelligt hvor mange

D. 23. april har vi et
fyraftensmøde, hvor en
sprogkonsulent gør os endnu
klogere på, hvordan vi bedst
praktiserer dialogisk læsning.
Da jeg går på efterløn pr 1.6, vil
jeg endnu en gang sige tak for
samarbejdet om jeres børn.

Viben
Vi har haft en del udskiftning af
børn over vinteren og
begyndelsen af foråret.
Så vi har mange små børn i
dagplejen lige nu, som skal
vende sig til dagplejelivet og
især til legestuen med mange
børn og voksne. Det kalder på
mere stille aktiviteter og
aktiviteter på gulvet.

Efter en hård periode med
langtidssygdom og manglende
faste personaler, går Viben glad
og styrket ind i foråret. Vi har 2
nye pædagoger – Anina i
vuggestuen og Johanne i
børnehaven. Simon er en
forholdsvis ny medhjælper i

børnehaven. Modou er tilbage
efter en langtids sygdom – så nu
spiller trommerne igen i Viben!
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forældre, der kommer. Vi
overvejer at lave sms-grupper på
telefonerne, så vi kan sende
’husk nu’ beskeder til
forældrene på sms. Andre ideer
modtages gerne.

Mange aktiviteter flyttes på
legepladsen her i løbet af
foråret. Alle pædagogerne har
været på Dialogisk Læsnings
kursus, og inspirationen derfra,
og fra Justin Markussen-Browns
oplæg bruges flittigt i
hverdagen .
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Unimukken
En af de største begivenheder i
Aarhus i løbet af det sidste 6
måneder var åbningen af
letbanen. Det mærker vi i
Unimukken. En yndlingsleg er,
at tømme en af de store
bogkasser (dem på hjul), og
forvandle den til en letbanestog.
Passageren sætter sig op i
bogkassetoget, og togføreren

annoncerer det næste stop –
”Næste stop – Dokk 1”
Omverdenens bevidsthed? Det
tror jeg nok!
Unimukken har også indført
hviletid for børnehavebørnene.
Vi kalder det ’Pusterummet’. Èn
stue har det, før de går på
legepladsen, og den anden har
det før eftermiddagsmaden. Vi
har en evaluering som punkt på
det næste p-møde.
Storebørnsgruppen rykker for

planlægning af deres
’afgangsfest’ så det er vi
begyndt at planlægge 😊

Nuray og Sazan, som er
haveansvarlige har lånt
købekortet til Bauhaus, så der
kommer nok nye blomster og
planter i plantekasserne snart!
I Unimukken har vi besluttet, at
videokodning bruges i forhold til

sprog, og barn/voksen relation i
hverdagen frem for kun i
forbindelse med
dialogisklæsning.

ture ned på Sølyst, hvor nogle af
børnehavebørnene skal være
med til kyllingeudrugning. Og
så er det jo sjovere at være på
legepladsen i godt vejr :-) Lige
nu venter vi på, at vores nye
klatrestativ bliver godkendt, så
vi kan komme i gang med at
bruge det.
I år har vi 13 børn, der skal starte
i skole, så dem skal vi bruge de
næste måneder på at sende

godt videre. Inden de forlader os
skal vi nå at komme til zoologisk
have og holde en sommerfest
med børn og forældre, måske
med en cirkusforestilling :-)

Børnehuset Engen
Så kom foråret endelig efter en
lang og kold vinter. Vi har i
personalegruppen fordelt
læreplanstemaerne ud på året,
lige nu har vi så naturligt nok
foråret. Det gør, at vi tager på
ture ned i skoven og ser
blomsterne spirer. Vi vil tage på

Så er foråret her.
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Børnehuset Bækken

Børnene skal føle sig trygge i
deres cirkusnummer, inden de
skal stå på scenen foran alle jer

Vi har ansat 2 nye pædagoger i
huset, Line og Annizette, - som
begge glæder sig til at møde jer
og jeres børn.
Vi har også modtaget nye børn.
Velkommen til Maria, Sana,
Aliya og Yousuf, samt deres
forældre.
De største børn snakker meget
om skolestart og de er optaget
af skoleting. Vi har alle ventet
spændt og nu hørt, hvor
børnene skal gå i skole, så vi
starter skolebesøg i nærmeste

laver kreative ting eller motorik
eller i Stranden, hvor en gruppe
af børn på tværs med en voksen
fra hver stue, øver mindfullness
hver torsdag. Det giver tryghed
og sammenhæng i børnenes liv
i institutionen.
De sidste måneder op til

forældre. I skal glæde jer, de er
virkelig gode og alle børn er
med.
I hører nærmere ang. dato for
Cirkusforestilling.
De bedste hilsner fra Personalet
i Børnehuset Bækken
Børnehuset Stranden og
Skoven

fremtid.
Vi er i gang med vores første og
største fælles tema i huset.
Nemlig cirkus. Vi har valgt at
arbejde på tværs af alle 3 stuer,
for at børn og voksne møder
andre, som de ikke til hverdag er
på stue med. Vi ser nye
venskaber spire, blomstre og
børnene glæder sig til at komme
i cirkus-gruppe, og ser frem til at
være på en anden stue. De
voksne møder også børn, som
de normalt ikke har aktiviteter
med, det er en stor fordel at få
kendskab til andre stuers børn.
Vi har valgt, at have fokus på
processen, derfor vil temaet
strække sig over længere tid.
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Hjertelig velkommen til alle
vores nye familier – både i
Stranden og i Skoven; vi glæder
os til at lære jer alle at kende!!
Det betyder også, at de mindste
bliver store og flytter ind i
børnehaven; det kan nogle
gange være en stor og
udfordrende oplevelse for både
børnene og ikke mindst deres
forældre. Oftest er det dog os
voksne, der er mest bekymrede
og vi ser gang på gang små 3årige, der stolte og modige
klarer det på magisk vis og
vokser sig stærke og frække med
opgaven! Vi forsøger at arbejde
på tværs af børnenes alder og
stuer; fx i Skoven, hvor
mellemgruppen af de 2-4 årige
mødes en gang om ugen og

sommerferien står også i de
kommende skolebørns tegn. Vi
skal på besøg på deres nye
skoler og vi skal snakke med Jer
forældre og de nye lærere og
pædagoger, der skal passe på
Jeres unger. Og så skal vi ikke
mindst sige farvel og fejre, at
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børnene er flyvefærdige og skal
afsted på nye eventyr. Både i
Skoven og Stranden vil vi holde
afslutningsfester, hvor der skal
holdes tale, overrækkes gaver,
diplomer og billeder af børnenes
tid her i dagtilbuddet. Det
kommer i til at høre nærmere
om!!
I begge vore afdelinger blev
foråret indviet med påskesjov;
æggejagt og søgen efter den helt
rigtige påskehare. Faktisk er den

flyttet ind på vores legeplads og
vi kan ofte se den hoppe rundt
derude stadigvæk.
Foråret bringer også gode ture
til Sølyst, hvor vi holder øje med
kyllinger, der bliver ruget ud og
får, der skal klippes. Det er altid
en stor glæde, når den sæson
skydes i gang og børnene
igennem sommeren bliver seje
til at gå hele vejen derned og
hjem igen med dejlige
oplevelser i rygsækken.
I har måske også opdaget, at
Jeres børn er blevet royale?
Mange har været meget
interesseret i alt det, der foregik
omkring Prins Henriks

bisættelse, hvilket har betydet,
at mange har taget turen til
Marselisborg Slot for at se,

hvordan en rigtig ægte prins og
vores Dronning Margrethe bor.
I de seneste par uger har
storebørnsgrupperne været på
tur til DR’s Ramasjang studie,
for at deltage i event
”Ramasjang redder bierne”. Det
har været en meget stor
oplevelse – så spørg lige Jeres
børn om, hvor mange arter bier,
der findes? Jeg troede, at der var
honningbien og humlebien –
men nej nej; der findes mange
flere slags! Hvis I googler
”Ramasjang redder bierne”, kan
I sammen med Jeres børn blive
meget klogere på det og forstå,
hvorfor vi allesammen skal
passe godt på dem.
På vegne af alle de voksne i
Skoven og Stranden
Med ønsket om en dejlig
sommer forude.
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