Nyhedsbrev til forældre i Børnehuset Søbæk,
oktober 2019

Hvad har vi gang i?
VAND – formidlet gennem naturvidenskab, fortælling, billedkunst og musik.
Som I sikkert har bemærket, er vi gang med at emnet vand på alle mulige måder. De fleste børn
har stiftet bekendtskab med kunstnere i den sidste måned, og det har været en sjov og lærerig
proces.
Øresunds akvariet har været på besøg med bassiner og ”farlige” fisk, vuggestuebørn har mærket
forskel på kold vand, varm vand og sæbe vand, der er blevet lavet fisk af forskelige materialer,
samt at en krabbe måske ikke er så uhyggelig, når den ligger i en barnehånd. Følg med i projektet
ved stuerne eller spørg jeres børn, hvad de har lavet i dag.
Her i efteråret har vi også den årlige forældresamtale. I vil alle blive indbudt til samtalen med
stuepædagogen.
Vi skal blive klogere
Lige nu er vi optaget af ”Den styrkede pædagogiske læreplan”, og hvordan vi får det til at blive en
naturlig del af vores hverdag. Vi har oplæg på hvert personalemøde, hvor vi laver gruppearbejde.
For at sætte handling på vores nye viden, prøver vi altid at få det så konkret at vi kan bruge det
dagen efter. (Det er ikke helt nemt)
Vi har fået en del fondsmidler fra FOA, som skal bruges på at indhente ny viden. Vi har derfor
indledt et samarbejde med en konsulent som vil lave oplæg på flere personalemøder omkring ”De
voksnes rolle i barnets følelsesmæssige udvikling”.
Her prøver vi ligeledes at gøre det så konkret som muligt, så vi kan bruge det fremadrettet.
Personale
Birthe fra Muldvarpestuen er nu gået på pension, og heldigvis har vi en god afløser klar. Nicoline
fra Ællingestuen overtager Birthes stilling når Camilla S kommer tilbage fra barsel og starter op
igen på Ællingestuen. Olivia er vikar på Muldvarpestuen indtil Nicoline kan starte.

Mette Lyngby fra Musestuen har sagt op efter 12,5 år i Børnehuset Søbæk, da hun skal være
afdelingsleder i Børnehuset Elverhøjen. Mette L. har de sidste år taget moduler i ledelse, og nu er
tiden kommet til at prøve noget nyt. Det er ikke en overraskelse, da vi har samarbejdet omkring
denne udvikling de sidste 2 år.
Muhammed fra Mariehønerne har sagt op, da han skal tilbage på specialområdet, et bosted for
psykisk og fysisk handicappet.
Begge to har sidste arbejdsdag ved udgangen af oktober måned, vi ønsker dem held og lykke i
fremtiden.
I samarbejde med Enghuset sætter vi vikar på, indtil vi har fundet de rette kandidater til de to
stillinger.
Førstehjælp
Lørdag d. 14 marts 2020 er alle i personalegruppen på kursus i førstehjælp med hjertestarter.
Vi syntes det er vigtigt, at vi alle er opdateret på den nyeste udvikling, og kan hjælpe hvis der
skulle opstå en nødsituation.
Selvfølgelig er det en stor økonomisk omkostning, når 32 medarbejdere skal have løn på en lørdag,
samt instruktørløn, men vi mener at pengene er givet godt ud.

Som altid er I velkomne til snak på kontoret, hvis I skulle have behov for det. Hilsen Henrik

