Nyhedsbrev til forældre i Børnehuset Søbæk,
september og oktober 2017

Hva ´dælen sker der 1 –
Netop som vi troede at vi var et fuldtalligt personale, er vi igen af ramt opsigelser.
- Pernille på Rævestuen er stoppet, og skal være ressource pædagog i Fredensborg.
- Kathrine på Rævestuen opsagde sin stilling kort efter, og har sidste dag 31 oktober 2017. Kathrine
har opsagt sin pga. personlige og familiære årsager.
Vi reagerede hurtigt og fik ansat 2 nye pædagoger. Ida fra Smørblomststuen kommer 1 november
tilbage til de kendte børn.
Men så skete det som ikke måtte ske…. Den nye pædagog vi havde ansat, kom ikke alligevel da hun 3
dage før start, meddelte at hun var blevet ansat i Gilleje, hvor hun bor.
På meget kort tid har personalet i Skovhuset og ledelsen lavet et skema med kendte vikarer og flyttet rundt
på personalets skemaer, så vi er dækket ind på en faglig forsvarlig måde, og således at alle vores planer
stadig kan blive udført.
Jeg håber I udviser tålmodighed og bakker personalet op, de yder en stor indsats for at tingene fungerer
100%.
Ida forlader Smørblomststuen og skal på Rævestuen, og vil blive erstattet af pædagog Ditte, som kommer
tilbage fra barsel 1 januar 2018.
Vi søger fra 1. november 2017 en ny kostfaglig eneansvarlig til køkkenet, da vores kok Line har besluttet at
søge nye udfordringer. Efter 8 år skal hun ud på nye eventyr.

Hva´dælen sker der 2 Politikerne i Helsingør Kommune har besluttet at tilføre flere penge på vores område. Efter mange år med
nedskæringer vil alle institutioner få et øget budget, nogen mere end andre. Vi vil i Søbæk få ca. 350.000
ekstra til uddannet personale.
Tak til bestyrelsen som har gjort politikerne opmærksom på vores vilkår her i Børnehuset Søbæk.

Projekter
Vi har nu delt hele året op i temaer, som kører i 2 eller 3 måneder af gangen. Det skulle betyde at børnene
kan fordybe sig mere i emnerne, og at alle børn når at deltage.

September, oktober og november.
De første temaer vil, overraskende nok, være efterår. Herunder vil der i børnehaven være - skovture,
besøge Flynderrupgård, lave noget med kartofler, samle blade, kastanier, alt skal omhandle efterår på alle
måder. Særligt fokus i denne periode er: Min bolig, Min familie, hvordan ser jeg ud, Hvor høj er jeg, hvor
gammel er jeg m.m.
Vuggestuen har ligeledes fokus på efterår, men vil også arbejde med børnefællesskaber, natur og
naturfænomener, krop og bevægelse.
Der vil komme mere information på Tabulex når det kommer op at køre, samt vil vi opsætte plakater med
vores projektemner.

 Næste forældremøde er torsdag d. 2. november 2017, det bliver stuevis.
 Forældremøde for kommende skolebørn er i d. 23 november kl. 19.00-20.00 i Skovparkens
Børnehus.

Godt efterår til alle, og I er altid velkomne på kontoret eller skrive, hvis I har nogle spørgsmål.
Hilsen Henrik

