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Nyt fra dagtilbuddet

Dagplejen
Kære forældre

Vi er i øjeblikket optagede af,
hvad den foreslåede
omorganisering af
dagtilbuddene i Gellerup/
Tovshøj, samt den foreslåede
lukning af Kloden fører med sig.
Både medarbejderne og
bestyrelsen er i gang med at
skrive høringssvar, og forslaget
forventes at komme på til
byrådsmødet i begyndelsen af
juni. På det tidspunkt ved vi,
hvordan dagtilbuddene ser ud
fremadrettet samt hvem der er
dagtilbudsleder.
Vi fortsætter her og nu
dagligdagen for jeres børn,
således at I og børnene ikke skal
blive berørt af den turbulens
medarbejderne for tiden
befinder sig i. Derfor som
vanligt et nyhedsbrev med
nyheder om, hvad der rører sig i
afdelingerne.

Som I ved har vi siden 1.1.16
arbejdet på at få 4 fast
indskrevne børn i gæstehuset.
Det er lykkedes og alle 4 børn er
faldet godt til.
I de fleste perioder passer
normeringen med de 6
gæstepladser godt og de børn,
der skal passes, når deres
dagplejer har ferie eller er syg er
blevet passet i gæstehuset.

Pga. langtidssygdom har vi dog,
her i den seneste periode,
oplevet et pres på gæstehuset
og der har ikke har været plads
til alle børn i gæstehuset og
nogle skulle passes som 5. børn
hos de ”almindelige” dagplejere.
Det er også gået rigtig godt og
det er en situation vi nok vil
opleve ind imellem.
Venlig hilsen
Lene Syberg
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I forbindelse med helligdagene
her i foråret er der nogle dage vi
kalder feriedage her i

dagtilbuddet.
Det er f. eks de 3 dage før påske
og dagen efter Kristi
Himmelfarts dag.
Der er naturligvis pasning til de
børn, der har brug for pasning –
man skal bare lige omkring den
pædagogiske leder og give
besked først.
Det overordnede mål med dette
er, at så mange dagplejere som
muligt afvikler ferie og
afspadsering i de perioder, der
er færrest børn, som skal
passes.
Vi sætter særligt fokus på
børnenes sproglige udvikling
den næste periode.
Dagplejerne vil bl.a bruge
sprogkalenderen, den samme

som I alle har fået i lille format.
Tanken er et samarbejde med jer
om bestemte ord eller begreber.
Herudover vil højtlæsning,
fagtesange og kommunikation
med børnene i børnehøjde være
højt prioriteret.
Tulle og Skralle – det musik og
sprogforløb vi har deltaget i det
sidste år, nærmer sig sin

afslutning.
D. 19 april og d. 25 maj kommer
Ditte Årup for sidste gang.
Det er en formiddag, hvor
dagplejerne skal stå for en
legeseance og bruge
dukkerne,sangene, rasleæggene, tørklæderne m.m og få
støtte og opbakning og gode
råd, således at Tulle og Skralle
kan leve videre, når vi har
afsluttet forløbet.
Det har været et spændende
projekt som børnene har været
meget optaget af.

Idrætsbørnehuset

JUBI - vi har været i
springcentret! ( Se billedet på
forsiden af nyhedsbrevet )

I vores dagligdag har vi fokus på
krop og bevægelse:
Fredagssjov, morgensjov,
udfordringer i de fysiske
rammer, en udfordrende
legeplads osv.

Når vi er så aktive, har vi også
brug for at slappe af - I
børnehaven er der hver dag,
efter vi har spist frokost, tid til
afslapning. På stuerne har vi
måtter og tæpper, og så ligger vi
alle og slapper af, mens vi lytter
til musik.
I vuggestuen øver vi os i at
snurre, rulle, kravle, gå, klatre,
og vi elsker at være på
legepladsen. Vi har også rolige
stunder, bla får vi fodbad og det
synes vi er dejligt!

I forbindelse med
forældretilfredshedsundersøgels
en havde vi sat os et mål: hvis vi
fik mere end 35 besvarelser,
skulle alle børnehavebørn + de
store vuggestuebørn på tur til
Århus springcenter. Det
lykkedes, så d. 14/4 var vi på tur.
Både børn og voksne synes det
er rigtig sjovt, og der er
motoriske udfordringer for alle!
TAK FOR ALLE
BESVARELSERNE :-)

Vi bruger også naturen, et
fantastisk sted med mange
motoriske udfordringer, her kan
man klatre, hoppe, bruge sine
kræfter, teste sin udholdenhed.

Der er også tid til fordybelse i
naturen, vi ser på og taler om
planter og dyr som vi finder på
vores vej.
Storebørnsgruppen er optaget af
bogstaver og alfabet, de øver sig
i at skrive og finde ud af hvilke
bogstaver man skal bruge til
forskellige ord. De har bla øvet
sig i forbindelse med et projekt i
orangeriet; der blev sået
solsikker og pralbønner,
samtidig med at der blev øvet i
at skrive hvad der var sået og
hvem der havde sået. Til
fredagssjov øver alle mand sig
på det kommende OL for
storebørnsgrupper i Brabrand
dagtilbud, de øver både de
forskellige dicipliner, men også
fairplay og at være en god
kammerat.
Mælkevejen
Foråret er på vej, det tror jeg alle
glæder sig til, slut med
flyverdragter og vanter.
Storbørnsgruppen har startet et
spiring-plante projekt, så vi kan
plante blomster ud på
legepladsen. Sidst i april
afholder vi

legepladsoprydningsdag, hvor vi
samler affald, rydder op og
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vasker cykler.
Vi har sammen med
forældrerådet besluttet, at vi
igen i år tager til Aalborg zoo,
det bliver torsdag den 26.
Maj, forhåbentlig med bedre
vejr end sidste år.
Sommerfesten bliver den 2.6,
det er lidt tidligt, men det skal jo
være inden ramadanen starter.

I køkkenet arbejder Anne Mette
for, at mellem 90 0g 100 % af
vores råvarer er økologiske, vi er
nu nået over 90% , så vi kan
snart få det økologiske
guldmærke.
Vi, som personale, øver os i at
blive bedre til at bruge
børneintra, vi opfordrer alle til at
få børneintra-appen, der gør det
meget nemmere for jer at se
nyheder og billeder fra jeres
børns hverdag.
I som forældre skal blive bedre
til at registrere jeres børn på
komme-gå skærmene. Det er
vigtigt , at I gør det , da det er de
registreringer, vi skal bruge ved
evakuering i forhold til brand.
Så HUSK at trykke jer ind og ud.
Og det SKAL være forældre, ikke
børnene, der gør det.
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Kloden
De sidste uger har det fyldt
rigtig meget , at Kloden er
foreslået lukket. Det giver
mange overvejelser om
fremtiden hos både forældre og
personale. Lige nu er vi i
høringsfasen, og både personale
og bestyrelse vil skrive et
høringssvar.

I børnehaven går Hanne på
barsel i denne uge. Anni er
flyttet i børnehave sammen med
3 vuggestuebørn, der er blevet
eller snart bliver 3 år. Derudover
har vi ansat Anne, som er
pædagog og Mads, der er
pædagogisk medhjælper.
I vuggestuen er Jette kommet
delvist tilbage fra orlov, og vi har
ansat Simon, der er pædagog.

I vuggestuen er der kommet
mange nye børn, det giver
selvfølgelig lidt uro, da de lige
skal vænne sig til livet væk fra
jer forældre. Men vi håber snart,
at kunne vende tilbage til vores
plan med ture og aktiviteter
både i vuggestuen og
børnehaven.

Vi holder sommerfest for børn
og forældre onsdag 1. juni. Og i
starten af juni tager vi på tur til
Munkholm zoo, I får nærmere
besked senere.
Unimukken
Foråret kom til Unimukken
fredag d.1.april, da børnene fik
lov til at skifte flyvedragterne ud
med jakker – uden
overtræksbukser!! Det var som
at se køer kom på græs for
første gang efter en lang vinter!
Maj nærmere sig med hastige
skridt (desværre) og Chris
forlader os for en stund for at

undervise på VIA. Vi har
heldigvis Jacob, som starter på
Eleraffen. Han kender jo rigtig
mange af børnene fra
vuggestuen. Anesa, som har
været i huset før, starter i
vuggestuen og skal være hos os
indtil Nannette kommer tilbage i
september efter forældreorlov.

sidste med!
Foråret byder på ekstra meget
fokus på vores kommende
skolebørn, som begynder på
slutspurten op til skolestarten.
Vi tager på så mange
skolebesøg, som vi kan presse
ind. Dog skal alle børn, der
starter i skole have besøgt deres
skole mindst én gang inden
skolestart.
Godt forår!

Viben
Så fik vi sagt farvel til Birgit
inden hun går på pension. Vi
kommer til at savne hende rigtig
meget. Vi må håbe at hun får
lyst til at besøg os en gang
imellem.

Naturfredningsforeningen har
arrangeret en
skralindsamlingsuge her i uge
15. Børnene har været flittige til
at tage fat i handsker,
indsamlingsposer og masser af
skrald. Så gav vi
læreplanstemaet ’Natur og
natur fænomener’ lidt
opmærksomhed.
Et skridt nærmer vores
målsætning om en papirløs
institution kommer snart.
Martin, vores
kommunikationsmedarbejder,
holder et par eftermiddagscafeer med tip og råd til
BørneIntra App’en. Der er
mange, der har den og bruger
den i forvejen – nu vil vi have de

Vi har forrygende travlt i Viben –
vi har ændret vores struktur
således at vi er sammen med
børnene i små grupper. Det
giver en meget bedre kontakt
med det enkelte barn. Det går
rigtig godt, og man kan læse om
hvad børnene har lavet i løbet af
dagen på dørene ind til stuerne.
Vi har samlet skrald hele ugen i
forbindelse med
Naturfredningsforeningens
projekt om mindre skrald i
naturen (Vi er jo en natur-og
miljø institution :-). Vi har

samlet mange kg. Bare her i
nærområdet!

Vi vil gerne bruge app’en til
BørneIntra til meget af den
daglige kommunikation, som
eller kommer på papir.
Kommunikationsmedarbejder
Martin holder en BørneIntra
kaffe eftermiddag d.27.april
kl.15-17, hvor han giver tips og
vejledning i forhold til

BørneIntra app'en.
Vi får besøg af fotograf Peter
Baier, der skal fotografere
børnene, mens de er på
legepladsen. Forældrene får
mulighed for at købe billederne
af de skønne unger bagefter.
Man kan se eksempler på hans
billeder på www.nytfoto.dk

AARHUS KOMMUNE

5

