Kære forældre
April 2019
Velkommen til:
Velkommen til Ella, som er lillesøster til Asta i skolegruppen, og til Clara som
starter 01.05. Hun er lillesøster til Freja i skolegruppen. De starter begge i Slusen.
Laurits og Bertram fra Slusen er rykket ind hos Fru. Frantzen 1 april. Til maj
flytter Laura S, Vilja og Gregers også op hos nisserne.
1. maj siger vi velkommen til Ragna som starter hos Fru. Frantzen
Sia, Magne og Jakob er startet hos nisserne 1. april.
1 maj starter 2 nye børn i skolegruppen. Det er Viola og Cornelia.
D. 1. august starter Olivia i skolegruppen.
Rigtig hjertelig velkommen til alle jer nye. Vi glæder os til at være sammen med jer. Vi håber I bliver
glade for at gå i Asylet.
Velkommen til Anna som er vores vikar i Kessers hus, mens Sabina er på barsel. Anna er i Kessers hus
30 timer om ugen, og varetager også Sabinas undervisningsopgaver i skolen. Anna er uddannet cand.
Mag i teatervidenskab. Rigtig hjertelig velkommen Anna.
D. 1. maj starter vores nye pædagog. Hun hedder Lisbet. Lisbet har
været uddannet pædagog siden 2009 og har arbejdet i Hillerød i
rigtig mange år. Vi glæder os til at Lisbet starter, og håber I vil
være med til at byde hende rigtig hjertelig velkommen.
Marianne vil fra 1. maj være fast vikar under sygdom, kurser, ferie
mv..

Sygdom:
Helle er desværre stadig syg. Ligeledes er Nicholas også langtidssyg.
Tina vil være fast vikar for Nicholas på fru. Frantzen, og Simon vil sammen med Mette være hos
skolegruppen.

Farvel til:
D. 30 april siger vi farvel til Emma, William og Emilie, Freja, Asta og August Bjørn. De skal alle starte
i før-SFO på deres nye skole. Vi spiser kage og synger farvel sang i køkkenet, og ønsker dem held og
lykke i deres videre færd.

Forældrearbejdsdag:
På forældrearbejdsdagen har vi store planer. Vi har derfor mere end
nogensinde før brug for, at I alle sammen aktivt vælger dagen til, så
vi bliver mange der i fællesskab er med til at skabe rammerne for
Asylets udvidelse. Vi har derfor brug for at I møder talstærkt op d.
27 april. Der vil hænge tilmeldingssedler på dørene i næste uge.
Husk at skrive dig på !

Tjekke ind og ud:
Kære forældre. For at holde styr på jeres dejlige børn, har vi brug for pålidelig og kontinuerlig
hjælp fra jer. Det gælder i forhold til, at det er jer der skal tjekke børnene ind og ud på
børneroden. I er, nu hvor legepladsen bruges rigtig meget, gode til at GLEMME det.
Vi har brug for, at I husker det, samtidig med at I også siger farvel til en tante. Det er super vigtigt
for, at vi har overblik over hvem der er her, og hvem der er gået hjem.
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Ligeledes er det super vigtigt, at I hvis I tager andre børn med hjem, også tjekker dem ud. Samtidig med at I
SKAL skrive det i ”gå hjem bogen” ellers står vi i situationer, hvor vi ikke har styr på hvor børnene er, og det er
ikke rart, hverken for de forældre der mangler et barn, eller for de tanter der uforskyldt så ikke ved hvor barnet
er. Så HUSK AT TJEKKE DIT BARN UD og IND”

Ny fordeling af tanter i børnehaven:
Fra 1. maj vil tanterne fordele sig lidt anderledes i huset.
Skolegruppen:
Skolegruppen flytter i Kessers hus, sammen med Mette og Simon. De skal så til, at være
sammen med Kessers hus børnene om eftermiddagen, mens de har huset for sig selv om
formiddagen. Ligeledes begynder de at gå på Gadevang skole to gange om ugen. Stadig
om onsdagen hvor de har skolen for sig selv, men nu også en anden dag om ugen, hvor de
øvrige skolebørn er på skolen.
På denne måde får de en super fin overgang til skolen, og Kessers hus. De skal nu til, at
etablerer sig som gruppe, og finde ud af, hvordan de skal samarbejde, og agere i deres
nye sammenhænge.
For de børn der skal på Kontiki, vil vi på de dage, hvor børnene besøger Gadevang skole
sørge for, at de også arbejder med skolerelateret arbejde,
samt gruppearbejde, så de ligeledes udfordres og udvikles omkring samarbejdet. For
begge grupper gælder det dog, at de stadig er børnehavebørn, så hovedingrediensen vil
stadig være læring gennem leg.
Fru. Frantzen
Lisbet kommer til at starte på Fru. Frantzen, og være der sammen med Tina.
Den første uges tid, vil Tine også være meget ind over. Derefter er det tanken, at Tine
stille og roligt skal glide ud af Fru. Frantzen, og være ”mellemled” mellem Fru. Frantzen
og loftet frem til 01.08. Det betyder, at Tine skal være på Fru. Frantzen, men fylde ”huller” ud når Lene og Anne
ikke er der.
Loftet:
Lene og Anne vil være på loftet og tage sig kærligt af Nissegruppen, med hjælp fra Tine engang i mellem.
Hen over sommeren kommer vi alle til at være sammen på legepladsen.
Fra 1. august vil Mette og Simon være tilbage i børnehaven, og så vil fordelingen af tanter være således:
Fru. Frantzen: Lisbet, Tina/Nicholas og Anne 15 børn.
Loftet: Lene, Mette og Tine 23 børn
Da den nuværende skolegruppe er på 25 børn får vi et betydeligt fald i børnetallet, på den anden side af
sommerferien.
I august vil der være 14 kommende skolebørn, 9 nisser og 15 fru. Frantzen børn.
Derfor ændrer vi lidt på strukturerne, og finder tilbage til en gruppefordeling vi har haft før. Denne fordeling
tager højde for, at vi også tilpasser personaleressourcerne i forhold til antal børn.
Derfor samler vi Nisserne og skolebørnene i en loftgruppe, som samlet vil være på 23 børn. Det vil selvfølgelig
være sådan som det ”plejer”, at skolegruppen skal arbejde som gruppe en eller to gange om ugen, og at dette
arbejde intensiveres efter jul.
Vi har også i denne sammenhæng lagt andre pædagogiske motiver, ind i vores tænkning om opdelingen af børn.
Baseret på vores erfaringer omkring arbejdet med tværgående aldersgrupper i forbindelse med Oceanet. Kan vi
se, at børnene har rigtig stor glæde af at møde hinanden på tværs af grupperne. De møder andre børn i en
samarbejdssammenhæng, og opdager nye sider både hos sig selv og hos andre. Det betyder at der opstår nye
relationer og venskaber.
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Oceanet:
Vi har fortsat arbejdet med ”det store Ocean” hver torsdag. Det vil vi gøre helt
frem til Byfesten, hvor sangene fra ”Tikke Takke” cd’en vil være omdrejningspunkt i
vores optræden. Der er 9 sange om havet, og om de sjove mærkelige skabninger der
bor deri.
Børnene inddeles i mindre grupper, på tværs af alder og hver gruppe vælger hvilken
sang de ønsker at arbejde kreativt med.

Byggeri: Fredningsnævnet er vendt tilbage med positivt svar. Jarlfonden er
positive i forhold til at nedlægge kirkestien. Vi får lov at bygge. Nu er der lige et
par administrative detaljer der skal på plads, så skal vi til at søge byggetilladelse
og efterfølgende skal der sendes materiale i udbud.
Vi ånder lettet op og ser nu efterhånden ”den gyldne skovl” for os, når der graves
det første spadestik.
Vi skal derfor bruge mange kræfter på forældrearbejdsdagen, da vi skal have
flyttet rigtigt meget rundt på Slusens legeplads.

Gitte
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