Kære forældre
Velkommen til:

November 2019
Velkommen til Nora Liv, Vilfred og Rita. Nora Liv er lillesøster til Vilja, som går
på Loftet og startede 1. oktober. Vilfred starter 1. november og er lillebror til
Matheo på Loftet. D. 11 november startede Rita, som er lillesøster til Billy på
Loftet. Charlie startede 1 december. Rigtig hjertelig velkommen. Vi glæder os til
at være sammen med jer.
Liv og Kristian er 1 november flyttet til Fru. Frantzen. Samtidig er Otto startet
på Fru. Frantzen. Velkommen til jer alle.

Farvel til:
Morgan som stoppede med udgangen af oktober. Vi sender masser af gode og kærlige hilsner med
Morgan.

Byggeri:
Vi har fået byggetilladelse fra Hillerød kommune.
Det betyder at der nu skal sendes udbudsmateriale ud, og
efterfølgende besluttes hvem der skal bygge vores nye
vuggestuetilbygning. Til at hjælpe os med hele processen og sikre at
alt går godt har vi hyret firmaet ”Aksel W Jensen”, som har masser
af erfaring.
Bestyrelsen har nedsat en byggegruppe, som følger processen.
På nuværende tidspunkt regner vi med at byggeriet løber af staben i starten af februar.
Vi har selvfølgelig gjort os tanker om hvordan den nye stue skal se ud, og hvordan vi fordeler
tanterne mv.
Den nye gruppe bliver en vuggestuegruppe. Sammensætningen vil være som i den nuværende gruppe
med 16 børn fra 1 – 3 år.
Vi ønsker at fastholde den samme pædagogik og kultur i den nye gruppe, og derfor vil det være to af
de gamle tanter fra den nuværende slusegruppe, der starter den nye gruppe op. Så snart vi har sat
navne på giver vi jer besked. I takt med at den nye gruppe vokser, ansætter vi nyt personale, dels til
den gamle gruppe og dels til den nye.
Der vil blive et tæt samarbejde imellem de to vuggegrupper. De kommer til at være sammen i
hverdagen, og tage på tur samme, gå i salen sammen og i det hele tager fungerer sammen i hverdagen.
Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang med arbejdet.
Godt legetøj der ikke længere bruges:
I forbindelse med at vi starter den nye vuggegruppe, modtager vi gerne legetøj i god stand. Det er
særligt legetøj til vuggestuebørnene vi gerne modtager. Kom og snak med os hvis I har noget I gerne
vil af med.

Lucia:
Fredag d. 13 december kl. 7.00 er der Lucia i Asylet. Børnene går lucia i Kessers hus. Som altid er I
alle hjertelig velkommen til at komme og deltage i den fantastiske smukke og hyggelige begivenhed.
Bedsteforældre er også meget velkomne.
Vi giver selvfølgelig morgenkaffe og et rundstykke til alle bagefter, så I kan nå rettidigt til jobbet,
med en skøn oplevelse som start på dagen.

Uddannelse:
Hillerød kommune har i 2019 haft et stærkt uddannelsesfokus. Der er sat to store
uddannelsesforløb i gang, med fokus på sprog og alsidig personlig udvikling.
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Amanda, Lene og Lisbet har siden sommer været på løbende uddannelse. Amanda og Lisbet har taget et
sprogkursus der hedder ”Hanen”. Kurset handler om at have fokus på sprogtilegnelse hos de små børn. Det er en
systematisk tilgang til sprog, som sætter fokus på forståelse, for det enkelte barns måde at udtrykke sig, og
kommunikerer på. Et stærkt fokus på samspil og interaktion. Det handler bla. meget om at give barnet mulighed for
at udtrykke sig, Bl.a. ved at den voksne holde lange pauser, og er meget opmærksom på barnets mange små signaler.
Vi har kigget meget på os selv, og er blevet meget overraskede over, hvor ofte vi taler indforstået til børnene.
Feks. hvis et barn spørger om de har skoene forkert på, så peger vi og siger ”den der skal over på den anden”
Totalt indforstået. ”Det rigtige svar er selvfølgelig ” Den sko skal på den højre fod” Sådan medfører et sådant
kursusforløb rigtigt mange gode og friske øjne, på noget vi omgiver os med hele tiden. Vi er blevet rigtig gode til at
være opmærksomme på hinanden og rette det indforståede sprog. Prøv selv at lytte efter hvor ofte I derhjemme
taler til hinanden, med indforståethed.
Lene er i gang med at tage et diplommodul under den hat der hedder ”Alsidig personlig udvikling.” Hovedparten af
hendes uddannelse handler om dannelsesperspektivet. Hvordan man arbejder med barnesyn og et barneperspektiv.
Der arbejdes med
at se barnet ude fra (den generelle viden vi har om børns udvikling og trivsel),
at se med barnet (barnets intention og oplevelse)
at se med barnet ”tilstræbt indefra”(at sætte sig i barnets sted)
Vi oplever alle her i Asylet at det er dejligt at dette tema endelig har fået liv, og at der igen i verden uden om os
sættes fokus på dette. Vi har i mange år haft oplevelsen af at læringsfokus har været meget stærkt og
fremherskende Nu er der igen stærkt fokus på børneperspektivet, og det pædagogiske grundlag. Det er vi rigtige
glade for. Vi syntes det er rigtig spændende at arbejde med.

Cykler der overnatter:
Her i efteråret har vi et par gange været ude for, at cykler der har overnattet på legepladsen i weekenden, har
fået en hård medfart.
Vi ønsker derfor lige at ridse op at det ikke er tanternes ansvar at sætte privatcykler ind i skuret.
Hvis man har sin cykel med er det vigtigt at den kommer med hjem igen samme dag. Hvis det ikke lige passer jer, at
få den med hjem igen samme dag, er I meget velkomne til selv at sætte cyklen i skuret, før i går og lige sige til en
tante, at den står der.

Vejrskifte:
Nu skifter vejret og det er tid til vanter halstørklæder, varme støvler mv. Sørg for at der er det tøj dit barn skal
bruge i garderoben. Asylet er dit barns ”arbejdsplads,” der skal både være skiftetøj til indendørs og varmt tøj til
udendørs. Det er dødærgerligt at lege med vand, og så ikke have tørt tøj at tage på bagefter.
Husk Asylet er lukket:
Asylet er lukket fra d. 23 december til d. 1 januar(begge dage incl)

Rigtig glædelig jul:
I dag er en sikker indikator på, at det snart er jul, de vilde udtryk mange mennesker får i øjnene, når de snakker
sammen om julens mange gøremål, gaveindkøb, julefrokost, indpakning og meget mere.
Alle julens mange gøremål, har et samlet formål, ”fællesskab”. Samvær og fællesskab omkring bordet, ved
juletræet, og ved at give gaver til dem man holder af. Husk derfor på at nyde glæden ved forberedelserne og ikke
kun stresse over dem.
I begge huse har børnene travlt med at lave julegaver. Der er stadig mulighed for i de næste uger at skabe ting og
sager, og pakke rigtigt fint ind.
Jeg håber, at I alle må få nogle dejlige juledage, hvor I kan glæde jer over familiens samvær og fællesskab.
Tanterne og Asylmoderen ønsker jer derfor alle en rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår.

Gitte.
2

