Nyhedsbrev til forældre i Børnehuset Søbæk,
oktober – november 2018

Personale
Pædagog Camilla Bajrami fra Skovmyrestuen, sagde op i sin prøvetid af personlige årsager. Charlotte H vil
være pædagog på 2 stuer, efter aftale med personalet, og Sofie Sand vil være tilknyttet som vikar i den
ledige stilling. Så personalemæssigt er vi dækket ind.
Humlebistuen har fået pædagog Bodil ansat, som løser en speciel opgave frem til 1 maj 2019.
Børn
Vi er fuldstændig fyldt op med børn i vuggestuen og børnehaven.
Vi har 10 børn i vuggestuen, som snart fylder 3 år, og dermed skal i børnehave. Det betyder at der lidt flere
børn i nogle børnehavegrupper end normalt frem til 1. maj 2019.
Nogle få børnehavebørn vil blive flyttet til nye stuer, så vil ikke bliver for mange børn i hver gruppe.
Hele personalegruppen har været i gang med arbejdet, så børnene får de bedste muligheder, og de
involverede forældre er orienteret.

Forældresamtaler
Vi er i gang med forældresamtaler. Alle får tilbudt en samtale, og vi starter med de store børn først.

Sprogtest
Vi tester børnenes sprog når de er 2 år (sprogtrappen, som er et redskab til personalet), og når de er 3 år og
5 år. I vil få besked om hvordan det er gået og i særlige tilfælde indkaldt til en samtale.
Vores sprogvejledere er Camilla J fra Enghuset, Charlotte H fra Skovhusets vuggestue og Sabrina fra
Skovhusets børnehave. Hvis I er i tvivl om noget, kan I kontakte dem.

Observation af pædagogisk kvalitet
I november måned vil I kunne se Sussie, Laila og Henrik sidde på de forskellige stuer med papir og blyant. Vi
vil undersøge den pædagogiske kvalitet ud fra en redskab der hedder Kids. Alle daginstitutioner i Helsingør
Kommune skal igennem den samme øvelse.
Observationer vil forgå mellem kl. 8.00-14.00 på forskellige dage.
Vores opgave er at observere børnenes muligheder og betingelser for trivsel, udvikling og læring ift.
relationer, fysiske rammer og leg/aktivitet.
Det vil foregå ved at vi følger og observerer de voksne og børnegruppen gennem det meste af dagen.

Observationerne drøftes i personalegruppen, hvor vi finder ud af hvilke tiltag der vil kunne styrke
pædagogikken, indretningen, lege og aktiviteter mm. yderligere.

Forældremøde
13 november 2018 kl. 19.30-21.00
Lucia optog 7. december 2018
Julehygge 13. december 2018.

