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Brabrand Dagtilbud består af følgende
afdelinger:
- Mælkevejen
- Kloden

Kære alle
Hermed nyhedsbrev med nyt fra alle afdelinger i Brabrand Dagtilbud.
Som noget nyt vil vi fremadrettet udgive et nyhedsbrev for hele
dagtilbuddet 6 gange årligt. Nyhedsbrevet vil indeholde de overordnede nyheder og arrangementer for hele dagtilbuddet, men også
stort og småt fra hver enkelt afdeling.
Vores tanke er, at vi i endnu højere grad vil involvere både børn,
medarbejdere og forældre i hinandens hverdag på tværs af hele
dagtilbuddet.
Vi vil dog samtidigt slå et slag for BørneIntra, som er et stort fokusområde for alle vores afdelinger.
I kan nu også hente en app til BørneIntra, der gør det let at se
opslag, billeder og meget andet omkring netop jeres barn og afdeling. Spørg den pædagogiske leder i jeres afdeling om mere info.

- Unimukken
- Viben
- Idrætsbørnehaven
- Dagplejen i Brabrand

Nyt fra afdelingerne
Kloden
Vi er blevet Den Integrerede institution Kloden, - det har fyldt meget i efteråret,
både for børn, forældre og personale, men det er på den gode måde, - børn og personale har fundet sig til rette på de nye stuer.
Vi har nu været i gang 1 mdr. og vi oplever, at alle trives og har det godt med hverdagens aktiviteter, samvær og nye kammerater.
Personalet er glade for den nye struktur og alt det nye der sker. Der er masse energi
i arbejdet og det glæder os, at få lov til at arbejde med børnene indtil de skal i skole.
Julen står snart for døren og lige nu afvikles de årlige julefester i legestuegrupperne
sammen med forældre og søskende.

Dagplejen
Lige nu afholdes der hyggelige julefester i alle legestuegrupper.Vi danser om
juletræet og synger både legestuens sange og julesange.Julemanden plejer
også at komme forbi til både glæde og lidt skræk for børnene.
Hjemme i mange af dagplejehjemmene er de små fingre i gang med at producere julegaver.
Legestuegrupperne har her i efteråret sat særlig fokus på det pædagogiske
arbejde.Sammen med en konsulent har vi haft et forløb, som har været utrolig
spændende.
Dagplejerne og børnene er bl.a blevet videofilmet i legestuen . Derefter har vi
afholdt fyraftensmøder med konsulenten og det har været fantastisk, hvordan
man på film kan se de helt små nuancer i det pædagogiske arbejde – og se,
hvad der virker og hvad der skaber læring og udvikling af pædagogisk praksis.
Til januar starter vi op med et musik/teater/sprog projekt i legestuerne. ”Ud i
det Blå” hedder det og Tulle og Skralde er nogle gennemgående figurer sammen med diverse dyr. Det glæder vi os til, men mere om det senere.

Idrætsbørnehaven v/Globus 1
2014 er ved at være gået, og sikke tiden flyver!
Året har budt på mange oplevelser - blandt andet:
- Vi har sagt farvel til en masse børn, der i sommers startede i skole, vi nyder hver gang de kommer forbi og besøger os.
- Vi har også budt en masse nye børn og familier velkomne i huset.
- Vores flotte orangeri er blevet færdigt, til stor glæde for alle børn og voksne.
- Vi har taget vores Vidensbrønd i brug – et stort interaktivt gulv, hvor børnene har muligheden
for at tilegne sig sprog gennem bevægelse – og nogen gange spiller vi også bare for sjov.
Nu nærmer 2015 sig, og vi går en spændende tid i møde.
D. 1/3 åbner vi nemlig vores vuggestuegruppe, og går derfor fra at være en børnehave til at være
en integreret institution – fra 2015 er vores nye navn IDRÆTSBØRNEHUSET V/GLOBUS1
Først skal vi dog julehygge her i december med nisser, julefrokost og julefest – børnene er meget
optaget af om julemanden får tid til at besøge os i år…
I vores udstillingsvindue har børnene lavet en juleudstilling, vi opfordrer til at stoppe op og snakke
om udstillingen, så børnene lærer en masse nye ord.

Viben
Viben er fra 1/12 blevet en institution til børn fra 0- 6 år. Vi har fået åbnet rum op
og lavet ny garderobe. Allerede nu har vi nogle små folk gående rundt.
Der har været en del byggerod og larm, men det værste er heldigvis overstået nu.
Vi er meget tilfredse med resultatet og både børn, forældre og medarbejdere har
været meget tålmodige og fleksible i perioden.
Vi vil fortsat arbejde med miljø og naturprofilen og videreudvikle således, at vi
arbejder med profilen helt ned til de yngste børn.
I er velkomne til at komme forbi og se vores dejlige institution.

Unimukken
Her i Unimukken har vi meget travlt med alt der har med jul at gøre. Julefesten
forberedes, juletræet pyntes, gaverne laves og småkagerne bages.
Hele efteråret har været helliget sprog – ikke mindst skriftsprog og matematikkens
sprog. Vi køber nye bøger hele tiden, og alle børn får læst mindst en historie om
dagen.
Alle som har været forbi Unimukken i løbet af det sidste par uger har set, at vores
legeplads er blevet overtaget af et helt arsenal af maskiner – drengene i vuggestuen
fortæller mig, at der er en gravko, en dumper og en minilæsser. Lige nu bruger vi
Vibens legeplads og det er dejligt, men vi glæder os til efter jul, når vi kan bruge
vores legeplads igen.
I forældrerådet er vi så småt begyndt at arbejde med Unimukkens pjece. Vi forventer, at forløbet indebærer mange gode diskussioner om vores pædagogik. Det der
optager os er spørgsmålet: ”Hvordan kan man se vores værdier i praksis”.

Mælkevejen
Så blev det december måned, hvor vi tager på ture til den gamle by og ser
julemanden i Salling. De der er hjemme i huset klipper og klistrer, så her bliver
rigtig hyggeligt i den mørke tid.
I sidste uge blev Mælkevejen 12 år, så vi holdt fødselsdags/julefest, hvor der
kom rigtig mange forældre og søskende, og til sidst kom julemanden.
Den 18. 12 holder vi julefrokost for alle børnene.
I denne uge har vi været på skovtur. Det er den 4. gang i år, hvor vi har været
det samme sted i Risskov og dermed oplevet de forskellige årstider,. Denne
gang havde vi bål og fik varm saftevand, så vi kunne holde varmen.
Desuden havde vi inviteret Kloden med til arrangementet med deres nye
børnehavegruppe.

Afslutningsvis ønskes alle børn, forældre og medarbejdere en rigtig god jul og godt nytår. Tak for i år – vi
glæder os til det næste!
Brabrand Dagtilbud

