NYHEDSBREV
Sommer 2018

Tak for den store opbakning til vores sommerfest. Det var dejligt at være så mange sammen til
en festlig dag. Børnene var stolte af deres optræden, og vi var stolte af dem. Tak til jer
forældre for jeres hjælp mht. planlægning, indkøb og oprydning.
Køkkennyt:
Når sommerferien starter, går det store køkkenbyggeri i gang. Køkkenet kommer til at tage
noget af vores personalestue samt det nuværende sprog/møderum. Vi har fået bevilliget en
million til byggeriet og det bliver et topmoderne og lækkert industri køkken, som vil lave god og
nærende fuldkost til vores børn. Der tilstræbes at maden bliver så økologisk som overhovedet
muligt indenfor budgettet. Vi har fået 22 ansøgere til stillingen som køkkenassistent, vi tager 4
til samtale og ansætter i næste uge hvor Marianne fra forældrebestyrelsen deltager.
Når vi møder i Skovbuen efter sommerferien vil vores hus altså se helt anderledes ud, og der vil
stadig være gang i færdiggørelsen af køkkenet. Ifølge planen vil køkkenet står færdig til brug d.
1. september. Der vil blive etableret et midlertidig the- køkken i fællesrummet til vuggestuens
køleskabe/frugt og brød i august. Vi har ikke mulighed for at tilbyde morgenmad til de børn, der
møder før 7.30 efter sommerferien, så derfor skal alle børn spise morgenmad hjemmefra. Vi vil
forholdsvis bruge engangsservice til vuggestuen denne måned.
Vi glæder os til at få kostordning og er i gang med de pædagogiske overvejelser derom som vi vil
udvikle sammen med vores nye køkkenassistent.
Struktur i børnehaven fra august:
Da vi kun får 15 børn på uglestuen vil vi blive rigtig mange 3 – 4 børn årige i løbet af næste år,
derfor bliver vi nødt til at tænke anderledes mht. voksenfordeling og stuer. Vi har valgt at
etablere en ny stue, da vores erfaringer fra Pindsvinene fortæller os, at det vil være det bedste
for børn og forældre, hvis alle kan vide, hvor de hører til. Stuen kommer til at hedde Skovmusene
og de vil få base inde hos uglernes første rum. Det er nogle af sommerfuglebørnene der deles, og
de nye børnehavebørn i løbet af året vil derfor enten komme til Sommerfuglene eller hos
Skovmusene. Sommerfuglene starter op med 16 børn (kommer på max. 24) og Skovmusene starter
med 9 børn (kommer på max. 19) Pindsvinene har 25 børn fra august, og de er derfor ”fyldt op” og
kan benytte de to rum, de har til rådighed nu. Vi etablerer et møderum/sprogrum i det
nuværende puderum ved pindsvinene. Mht. voksenfordeling i børnehaven vil det se sådan ud:
Uglerne: Ellen og Helle
Skovmus: Jonas og Mette
Sommerfugle: Pia og Gitte
Pindsvin: Jette, Birgitte og Anders.

Personale i vuggestuen:
Cecilia skal starte på sin uddannelse og stopper pr. 15. august, og vi skal derfor have en
pædagogmedhjælper stilling slået op. Da vi ved der kommer flere hundrede ansøgere til sådan en
stilling, bliver det i september, vi får en ny pædagogmedhjælper. Vi vil bruge vikar indtil da. Trine
K.A. starter ligeledes sin uddannelse og stopper, men heldigvis vil Solvej træde ind i hendes
timer.
Venlig hilsen Daglig leder Charlotte Hedvall
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