Kære forældre
Februar 2019
Velkommen til:
Velkommen til Viktoria og Ollie. Viktoria er lillesøster til Mikkel i Kessers hus. De
er begge startet i Slusen efter jul. Silje som er lillesøster til Theo på fru. Frantzen
starter 1 marts.
På fru. Frantzen startede Saga d. 1. februar og, 1. marts starter Falke.
Rigtig hjertelig velkommen til alle jer nye. Vi glæder os til at være sammen med
jer.
Alvin fra Fru. Frantzen er rykket ind hos nisserne 1 februar. Til marts flytter Aksel, Johanne og Liv
også ind hos nisserne.
Velkommen til Benjamin som er vores nye pædagog medhjælper i Kessers hus. Benjamin er ansat 25
timer om ugen.
Også velkommen til Simon, som vil være at finde, både på Fru. Frantzen hos nisserne og på loftet.

Farvel til:
Kasper som skal videre i livet. Han rejser på langfart, helt ud til Australien. Kasper har sidste dag
fredag d. 15 februar. Vi ønsker ham rigtig god tur.

På Gensyn:
Sabina går på barsel d. 8 marts. Hendes sidste arbejdsdag bliver onsdag d. 6 marts. Vi ønsker
Sabina held og lykke med sin lille pige, som vi alle glæder os til at se.

Ny Bestyrelse:
Til storforældremødet blev der valgt ny bestyrelse i Asylet:
Formand: Claes Braagaard(far til Emil, Gustav og Nanna i Kessers hus)
Ordinært medlem: Børge Christensen(Valgt som Ildsjæl)
Ordinært medlem: Jesper Hermann(Far til Kasper i Kessers hus og
Magnus i Slusen)
Ordinært medlem: Asger Krarup Deleuran(Far til Alfred på Fru.
Frantzen og Bastian i skolegruppen)
Ordinært medlem: MikkelKjærgaard(Far til Thora i skolegruppen og
Ville på Fru. Frantzen)
Suppleanter:
Charlotte Dal Bertram(mor til Theo og Valdemar i Kessers hus)
Rune Ravnborg(Far til Alma i Kessersa hus og Aksel på Fru. Frantzen)

Uge 8:
I uge 8 arbejdes der med kunst og kultur som tema. Vi skal gennem
æstetiske læreprocesser beskæftige os med ”det store ocean”. En
CD fra ”Tikke Takke” danner udgangspunktet. 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. Om
eftermiddagen laver vi bålmad og spiser sammen med Kessers hus.

Fastelavn:
Mandag d. 4 marts holder vi fastelavn. Kom gerne udklædt
Slusen slår katten af tønden på stuen, om formiddagen.
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Børnehaven slår katten af tønden i salen kl. 10.00. Så kommer Kesser og spiller godt humør og fastelavnssange med
os. Vi holder snørebåndskonkurrence og kårer kattedronning og kattekonge.
Kl. 13 starter Kessers hus med tøndeslagning for 0 – 3 klasse.
Kl. 14.15 spise vi fastelavnsboller
Kl. 15.00 er der snørebåndskonkurrence og præmieoverrækkelse for udklædninger
Kl. 16.30 starter fastelavnsfesten for alle dem der skal i Miniguk. Der er fællesspisning og endnu flere
konkurrencer.

Sygdom:
Helle er desværre stadig syg. Ligeledes er Nicholas også langtidssyg.
Tina vil være fast vikar for Nicholas på fru. Frantzen og Marianne vil
sammen med Mette være hos skolegruppen. Simon hjælper til lidt
forskellige steder.
Der har været flere forældre, der spørger, til hvordan vi klare
tingene i forhold til, at vi er ramt af to langtidssygemeldinger.
Der er selvfølgelig ingen tvivl om, at det betyder noget, at mangle to
faste medarbejdere i hverdagen. Men vi har nogle solide og rigtig
gode vikarer i Tina og Marianne. De indgår i hverdagen og løfter
opgaven, super fint. De er begge hurtigt faldet ind i hverdagen, og har fin føling med børnene og Asylets værdier.
Så både tanter og børn er meget glade for dem.
Tanterne tager selvfølgelig en ekstra tørn, og vi har ligesom resten af Danmark også været ramt af influenza. Men
vi har det rigtigt godt, og sjovt med hinanden og det betyder meget i hverdagen. Også selvom vi indimellem løber
stærkt.
Det betyder også rigtigt meget, at der er mange forældre, der løbende i hverdagen giver udtryk for, at de ser
hvor meget der knokles, og mest af alt at de hos deres børn ser resultatet af indsatsen, nemlig glade børn der
gerne vil i børnehave.
Tanternes egen oplevelse er at ”vores” børn trives rigtigt godt. De fungerer selvstændigt og
fællesskabsorienteret, når vi har dem med i ”byen”. ”Hjemme” i Asylet er de opfindsomme. og altid indstillet
positivt over for de aktiviteter. vi sætter i gang.
Det varmer altid, når en forældre giver udtryk for den glæde de har ved Asylet, og vi er meget taknemmelige for
alle de skulderklap vi får.
Vi søger stadig en pædagog, og håber at det kan lykkedes, at ansætte en til d. 1. marts/april.
Vi er i disse timer ved, at lægge sidste hånd på ansættelsen af en barselsvikar for Sabina. Vi håber det falder på
plads, så vedkommende kan starte 8 marts, hvor Sabina går på barsel.

Byggeri:
Fredningsnævnet var d. 21 januar på besigtigelse i Asylet. De fik set omgivelserne og vi viste dem, hvor den nye
bygning skal ligge. Nu venter vi på at de skal give deres udtalelse. Vi kan forvente,
at svaret vil tage en måneds tid.
Derefter skal der søges bygge tilladelse hos Hillerød kommune, og derefter igen
skal projektet i udbud.
Vi holder jer underrettet.

Nye åbningstider:
Vi har efter nytår fået udvidet åbningstiden hver torsdag med en halv time, så der er åbent til 17.30.
Det skyldes at Hillerød Kommune har besluttet, at alle daginstitutioner skal være åbent 50,5 time om ugen, hvilket
for Asylets vedkommende betød at vi skulle opnormere vores åbningstid og holde åbent en halv time mere. Vi fik
besked om dette kort før Jul, og bestyrelsen besluttede, at det ville ligge bedst placeret torsdag, hvor der også
er længe åbnet i banker og offentlige kontorer.
OBS: Den udvidede åbningstid gælder kun vuggestue og børnehave – Kessers hus lukker fortsat kl. 17.
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Tilfredshedsundersøgelse:
Vi har gennem den sidste uge hængt op til flere flyers op med QR koder som skulle give jer
mulighed for at besvare tilfredshedsundersøgelsen som Hillerød kommune ønsker. Der har
været rigtig meget bøvl med QR koderne. Nu skulle den virke,(vi krydser fingre) og vi
vil rigtig gerne opfordre jer til at bruge lidt tid på at besvare den. Det vil være en stor
hjælp for os hvis vi får en god svarprocent, så vi kan bruge undersøgelsens resultater.

Oplæg om børn/unge og IT:
På storforældremødet havde vi Jon Kristian Lange til at fortælle os noget om
børn, unge og IT. Det var et super spændende og relevant oplæg, med mange gode
betragtninger på noget, der kan være svært at håndterer, både hjemme og her i
Asylet.
Jon gav os lov til, at lægge hans oplæg på vores hjemmeside. Derfor får I linket
her:
http://www.gadevangasyl.dk/

Gør en tante glad:
Aller kæreste forældre. Vi må igen give jer en kærlig opsang i forhold til, løbende at huske og
tjekke om jeres børn har rigeligt med skiftetøj liggende i garderoben. Vi kan tydeligt se, at I får
det gjort, når vi lige har skrevet denne meddelelse, men så kniber det igen en, til to uger efter.
Vejret er ganske vådt og mudret. Det bærer legepladsen også præg af. Så der går en del skiftetøj
til, når man er et opfindsom og aktivt barn, Så husk at forny skiftetøjet hver uge. Hvis I gør det, så
bliver tanterne så glade, og jeres børn slipper for, at blive kede og forbandede af, at der ikke er tøj
i kurven.

Gitte
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