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Nyt fra dagtilbudslederen

Nyt fra grafikeren

Kære forældre

I øjeblikket er vi ved at forny
det grafiske udtryk af
Brabrand Dagtilbud. Som I
kan se i toppen af dette
nyhedsbrev har vi allerede
fået nyt logo. Det skarpe øje
vil kunne se, at logoet er
lavet over placeringen af
Brabrand Dagtilbuds
bygninger på Jettesvej 2 og
10. Farverne er de samme
som i Børn & Unges logo,
som I kan se herunder.

Så er forårets nyhedsbrev på trapperne. Vi glæder os
vist alle til lidt mere varme og sol. :-) Vi har afholdt
endnu et fælles personalemøde i vores nye dagtilbud,
hvor alle medarbejderne var rundt at besøge hinandens
huse for at lære hinanden bedre at kende. Vi har også
afleveret vores første LokaleUdviklingsPlan, hvor
indsatsområdet er udvikling af pædagogisk praksis. Vi
vil i det kommende år forsøge at komme tættere på,
hvad er et godt lærings- og udviklingsmiljø for børnene,
og hvad de voksne gør for at skabe de bedst mulige
rammer for børnene.
Det glæder vi os rigtig meget til at blive klogere på, og
vi har også planer om at inddrage jer som forældre, når
vi kommer længere hen i processen. :-)
Jeg ønsker jer et rigtig dejligt forår.
Venlig hilsen Lene Syberg
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Nyt fra afdelingerne

Hus B1 og B2

Hus A

Vi er nu ved at føle os hjemme i Væksthuset og vi
har haft indvielsesfest med børn og forældre. Vi
startede med en kæmpe frugtmand, hvorefter
børnene underholdte med sang og dans. Vi
sluttede af med at spise dejlig mad fra forældre og
køkkenet.

På vores første p-møder har vi snakket om ,
hvordan vi gerne vil have, at dagligdagen skal
være. Hvilken stemning I skal mødes med, når I
kommer op morgenen, hvordan vi får et rart
måltid, hvor der er nærværende børn og voksne,
så børnene både får mad , får snakket dansk, lært
at vente på tur blandt meget andet.
Vi er kommet frem til, at vi gerne vil have flere
aktiviteter om eftermiddagen og ikke bruge så
mange ressourcer på eftermiddagsmåltidet.
Så derfor vil vi de næste måneder lave en cafe,
hvor nogen spiser brød og frugt, mens andre
måske maler, laver puslespil eller læser bog.
Det vil være for alle børnehavebørn og indimellem
med besøg af de største vuggestuen.Desværre har
vi haft lidt sygdom blandt personalet, men regner
med at komme i gang denne uge.
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Nu har vi været flyttet sammen i 3 måneder og
både børn og voksne er ved at falde til, føle sig
trygge og lige så stille findes nye venskaber på
kryds og tværs. Tak til alle forældre, der har vist os
tillid til, at vi – trods store forandringer – vil Jeres
børn det bedste og at vores samarbejde betyder
meget for, hvordan vi lykkes med at børnene
udvikler sig og trives her i Væksthuset.
Foråret er snart på vej og vi glæder os til, at vi
snart skal til at tage på Sølyst og rode i jorden
igen! Imellem tiden har der været ture til byens
museer; Aros og Naturhistorisk Museum,
motorikdage i Nordgårdshallen, kælketure, fælles
musikfredage, storebørnsgrupper, påske-klippeklistre, dialogisk læsning osv., osv. Og så har vi
selvfølgelig holdt skønne fastelavnsfester med
masser af superhelte, Elsa’er, feer, vilde dyr, hekse,
spøgelser og bamser.

Legepladsen arbejder vi også videre med at gøre
til et godt sted at være for børn og voksne. Siden
sidst, har vi fået sat en stor rutsjebane op,
etableret en moon-car-bane og der er kommet
legeredskaber fra de nedlagte afdelinger.
Derudover arbejder både bestyrelsen og ledelsen
med at finde fonde og samarbejdspartnere til at
finansiere et bålhus og et stort klatretårn; det
krydser vi fingre for kan lade sig gøre! De farvede
veste har betydet meget for både børn og voksnes
overblik og følelse af tryghed. Vi har dog
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stadigvæk brug for, at I hjælper os med ALTID at
lukke lågerne, når I går ind og ud af området – og
I må meget gerne huske hinanden på det, hvis I
ser forældre, der glemmer at lukke lågerne!
Pædagogisk arbejder vi fremadrettet med at skabe
et fælles fagligt ståsted for hele det nye dagtilbud.
Vi er inspirerede af forskning fra London, der siger
noget om, hvordan vi som pædagogisk personale
kan skabe de bedste børnemiljøer for at støtte, at
Jeres børn bliver så dygtige, som overhovedet
muligt. Det er inspirerende og meningsfuldt
arbejde!
Rigtig god påskeferie, til Jer der er så heldige, at
holde det.
Bedste hilsner
Lene, pædagogisk leder i B1 og B2

Hus C

venskaber og de voksne har indrettet stuerne, så
de ser spændende og indbydende ud.
Vi vil her gerne benytte lejligheden til at sige varmt
hjerteligt velkommen til Mira og Yusuf og deres
familier, som startede hos Mariehønsene den 1.3.

Unimukken

Lidt forårsnyt fra Unimukken
Så kom marts og enden på Chris’ orlov – så dejligt
at have hende tilbage i huset. :-) Søren, som er
PAU praktikant, er startet i vuggestuen med Susie
som praktikvejleder. Apropos vuggestuen – der er
startet mange nye små i vuggestuen – søskende
børn alle sammen. :-)
Morten, Nuray og storebørnsgruppen arbejder
fortsat med Sigurd Barrets ’Danmarks historie’.
Lige nu snakker de om ytringsfrihed og retten til
at tro på det man nu tror på.

Foråret er på vej og naturen ændrer sig på denne
årstid markant fra vintertidens kulde/koldere dage
til mildere/varme dage. Foråret varsler nyt liv:
Planterne springer ud, der kommer nye spirer og
insekter vrimler frem. Læringsmålet på denne
årstid er, at børnene får en fornemmelse af, hvad
forår er og at børnene udviser glæde ved at være i
naturen.

Vi har genoptaget fredagsfællessamling efter vi
har diskuteret det på personalemødet.
Den 1.2 flyttede vi fra 4 stuer til 3, ca. halvdelen af
børnene skulle flytte stue og lære nye børn og
voksne at kende.
Her lidt over 1 måned senere må vi sige, det er
gået over al forventning. Der er spiret nye

Fællessamling er nu lidt kortere og kan ligeså godt
være på legepladsen som inde i huset.
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Viben

Forårshilsen fra Viben.
Så er der begyndt at komme rigtig meget gang i
vores køkkenhave på legepladsen, så selv om der
kommer lidt sne en gang imellem, kan vi tydeligt
se, at foråret er på vej. :-)

Vores storebørn snakker meget om skolestart, og
de er meget optaget af ’skoleting’. Vi starter på
skolebesøgene lige om lidt, når vi får at vide hvor
børnene skal i skole henne.
Vi har rigtig meget fokus på leg i små grupper, så
der leges en del ’mor, far og børn’ for øjeblikket.
Det er nemlig en rigtig god øvelse i forhold til at
bruge sproget.
Pia er startet ind på Solstuen. Hun har rigtig
meget erfaring fra andre institutioner her i
Gellerup og det er skønt at have en voksen mere i
huset.
Forældrerådet arrangerede et foredrag med Laila
Thomsen, som snakkede om børnenes søvnbehov
og tips til hvordan man kan få sine børn i seng
om aften – noget som vi alle sammen har haft
problemer med en gang imellem. :-)
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Dagplejen

Nu begynder det endelig at pible op ad jorden
med små vintergækker og erantis – foråret er her.
Grupperne og gæstehuset har de sidste måneder
arbejdet med projekt Bog og Sprog sammen med
Mariane Siem fra Børnekulissen. Børnene har
været glade, optagede af det og levet sig ind i
”dramaerne” i bøgerne.

Nogle børn er så optagede af bøgerne, at de selv
kan ”læse” dem. Så det med at lege det der sker, i
en bog, har været en stor succes, som vi skal
holde fast i som et sprogværktøj.
Væksthuset og Hus 1 er ved at blive integreret
som det nye dagtilbud, og vi har netop haft et Pmøde i dagtilbuddet, hvor vi bl.a var på besøg i de
forskellige afdelinger og dagligdagen og den
pædagogiske praksis blev præsenteret af nogle
personaler.
Vi har i år valgt at droppe forældrekagearrangementet i forbindelse med dagplejens
fødselsdag. I stedet vil vi holde en fælles spisning
i september som en velkomst til nye børn og
forældre.
Det hører I mere om senere.
Husk at besvare
forældretilfredshedsundersøgelsen – det betyder
meget for os.

