Kære forældre
Velkommen til:

August 2019
Velkommen til Benjamin, og Vilja. Benjamin er lillebror til Jakob på Loftet. Han
starter i Slusen d. 1. september. D. 1 oktober starter Vilja, som er lillesøster til
Magne. Rigtig hjertelig velkommen. Vi glæder os til at være sammen med jer.
Theo, Carl, Laura G, Ellen og Vida flytter på loftet første august.
Ava, Rosa, Matilde J og Matilde flytter på Fru. Frantzen d. 1 september.

Velkommen til Tina som pr. 1. juli blev ansat som pædagog medhjælper i Asylet.
Tina vil være på Fru. Frantzen sammen med Lisbet og Anne. Tina er ansat 35 timer om ugen.
D. 5 august starter Mie Dahlman Pedersen som pædagog medhjælper i Slusen. Mie er ansat 32 timer
om ugen. Vi glæder os rigtig meget til, at I skal være en fast del af tanterne i huset og byder jer
begge hjerteligt velkommen i huset.

Velkommen til Pia.
Pia hjælper med en opgave omkring et barn. Hun vil dog indgå som en del af tanterne, når hun er her.
Pia er specialpædagog ansat i PPR(pædagogisk, psykologisk rådgivning) og hjælper tanterne med
inspiration til den pædagogiske opgave. I vil møde Pia både i Slusen og børnehaven.

Farvel til:
Ask, Thor og Ellen som flytter til Norge. Vi sender dem afsted med en farvel
sang, men i skrivende stund kendes dagen endnu ikke.
D. 30 august stopper Helle i Asylet. Helle har været i Asylet i 35 år. Vi takker
for godt samarbejde gennem årene, og ønsker hende held og lykke ved en
reception i Kessers hus fredag d. 30 august kl. 15.

Byfest:
Sikke en skøn, skøn dag vi havde. Solen skinnede og børn, og voksne havde alle en
fantastisk dag. På sådan en dag glæder enhver tante sig over, hvor fantastiske
børnene er til, at være i sådan et fællesskab. De bidrager på alle måder. De
optræder fra den store scene, som kan være en meget stor oplevelse, både når man er 3 år eller 13
år. De overskrider grænser. De leger sammen store og små hele dagen. Alle er de opmærksomme på,
at hjælpe hinanden, trøste og vise til rette. Det er virkelig sådan en dag, hvor tanterne tænker at
Asylets målsætning ”Tanternes dovenskab, børnenes styrke” i den grad kommer til udtryk ved, at se
hvordan børnene agerer og formår, at få en sådan dag til at spille.

Kessers hus:
Velkommen tilbage fra sommerferie i Kessers hus med
første skoledag tirsdag d. 13/8 (Kessers hus er åbent
mandag fra 8-17).
Første mini GUK bliver torsdag d. 16.08 fra kl. 17-19.
I år kommer mini GUK og GUK til at ligge fast hver
torsdag. GUK starter op torsdag d. 19.09 fra 18-21 vi
glæder os til at se jer alle igen.

1

Byggeri:
Vi har nu søgt Hillerød kommune om byggetilladelse. Når den er givet, skal
projektet i udbud så ved vi på det tidspunkt hvornår skovlen sættes i jorden. Det
bliver spændende. Vi glæder os.

Fordeling af tanter i børnehaven:
Fra 1.august vil tanterne fordele sig således i huset.
Fru. Frantzen
Lisbet, Tina og Anne er på Fru. Frantzen.
Loftet:
Tine, Mette og Lene er på Loftet.
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
efterårsferien/jul.

Gitte
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