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KÆRE ALLE
Så ser det ud til at foråret og sommeren er ved at komme
og derfor er det også blevet tid til en lille opdatering med
alt det nye der er sket siden sidste nyhedsbrev og det der
sker pt. Der er bl.a. lidt information om den nye fællesadministration, forældreprojektet i Mælkevejen, den nye
pædagogiske leder i Dagplejen, sprogscreeningsresultater
samt flytning af det planlagte forældreforedrag med Jørn
Nielsen.

FÆLLESADMINISTRATION
For at styrke de administrative funktioner i dagtilbuddet har Brabrand dagtilbud, sammen med Gellerup
og Tovshøj dagtilbud dannet en fællesadministration. Det er kun de praktiske administrative funktioner,
der er lagt sammen—hvert dagtilbud har fortsat sin egen økonomi og ledelse. Administrationen er fortsat
placeret på Jettesvej 2, Hus 1.
I den forbindelse har vi ansat Flemming Isager Jensen, som administrativ koordinator. Denne funktion skal
være med til at varetage en sikker økonomistyring samt en fortsat god administrativ hjælp. Flemming
kommer fra en central funktion i Børn og Unge, og har stor indsigt i vores administrative udfordringer og
værktøjer.
Administrationen af de tre dagtilbud består af Inger Klausen og Jannie Nisted, som vi alle kender. Et nyt
ansigt er Sarwatte Abdulmajeed, der har været administrativ medarbejder i Gellerup og Tovshøj dagtilbud
igennem en lang årrække. Og så er der Anette Wüpper, der er kommunikationskoordinator.
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FORÆLDREPROJEKT I MÆLKEVEJEN
Mælkevejen deltager, i samarbejde med Pædagogisk afdeling, i et udviklingsprojekt der omhandler forældresamarbejde og kommunikation/formidling. Procesholderen på projektet er en antropolog, der er ansat
i Pædagogisk afdeling. Hovedtemaet i projektet er kommunikation/viden mellem forældre og institution
gennem bl.a. opslag, tavler og Børneintra. Målet med projektet er at styrke forældrenes mulighed for at
deltage aktivt i børnenes udvikling og læring og herunder styrke forældrenes viden om hvad der foregår i
institutionen og hvorfor. I næste nyhedsbrev følger vi op på projektet og resultater af dette.

NY PÆDAGOGISK LEDER I DAGPLEJEN
Den pædagogiske leder i Dagplejen i Brabrand, Lisbet, har ønsket at gå på efterløn midt i maj. Dette har
givet områdechefen, Marie Buhl Jung, mulighed for at tænke i omstrukturering af dagplejen i område Silkeborgvej, hvis byrådet godkender det på byrådsmøde i juni/juli. Hvis byrådet giver sit ja, betyder det at

de nuværende 3 dagplejeafdelinger fremadrettet vil blive organiseret i 2 dagplejeafdelinger, Åby og Brabrand. Medarbejdere og forældre er informeret om den mulige kommende omstrukturering. Vi fortsætter som hidtil indtil afgørelsen er truffet i byrådet. Kirsten Bach, Pædagogisk leder i dagplejen i Åbyhøj,
konstitueres i stillingen som pædagogisk leder for Dagplejen i Brabrand. Denne opgave løser hun sideløbende med sin opgave i Åbyhøj dagtilbud. Nyt i sagen, bliver naturligvis meldt ud.
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SPROGSCREENINGSRESULTATER
Samlet for Århus Kommune er screeningsresultaterne for
skolebegyndere gode. Resultatet påviser en stigning på 10
procent i forhold til sidste år. 30,3 procent har fået frit
skolevalg i Århus Kommune. Vi har i Brabrand dagtilbud
samlet set opnået et resultat som ligger under gennemsnittet for Århus Kommune, men langt de fleste forældre
har fået den skoleplacering de har ønsket. Resultatet for
dagtilbuddet vil blive gransket i den kommende tid, der er
afholdt møde med sprogkonsulent, pædagogiske ledere og
sprogvejledere, samt det forventes at resultat og hvad vi
kan gøre bedre bliver et tema i afdelingerne den kommende tid.

NEDRIVNING AF NORDGÅRDSSKOLEN
For de forældre, som afleverer børn til HUS 1 – Viben, dagplejen og Unimukken - er det sikkert blevet tydeligt, at nu sker der noget i forbindelse med nedrivningen af den resterende del af Nordgårdsskolen. Arbejdet med at fjerne bygningerne vil stå på det meste af sommeren, hvorefter området vil blive tilsået
med græs. Der vil blive påbegyndt byggeri af de nye daginstitutionsafdelinger for Gellerup dagtilbud august 2014.

YDERLIGERE INFO
Dette års udviklingsplan er jo i fuld gang. Indsatsområderne indenfor det pædagogiske arbejde bliver udført ude i afdelingerne med særligt fokus på inklusion.
Nyhedsbrev med Status på LUP indsatserne vil blive udsendt umiddelbart efter sommerferien.
Traditionen tro afholder vi fællesoptog d 4.6 med musik fra Århus friskole, is til børnene og forhåbentlig
godt vejr.

GOD SOMMER
3

