Kære forældre
Januar 2018
Velkommen til:
D 1.02 flytter Asta, Astid, Alberte og Tor op til Nisserne.
D. 01.03 flytter Aksel fra Slusen til Fru Frantzen.
D. 01.03. siger vi goddag til Carl i Slusen og til Frida i skolegruppen. Rigtig hjertelig velkommen. Vi glæder
os til at være sammen med jer.

Farvel til:
D. 26 januar har Morten sidste dag i Asylet. Morten skal starte på universitetet. Det glæder vi os over på
Mortens vegne.
Ligeledes stopper Felix d. 16.03. Felix skal ud og se den store verden. Måske han sender os et spændende
postkort. De har været nogle super gode vikarer. Masser af kærlige hilsner fra os alle. Vi kommer til at
savne jer begge.

Nye tanter og vikarer:
Onsdag d. 24 januar starter to nye pædagoger i Asylet.
Tobias på Fru. Frantzen og Amanda i Slusen. Både Tobias og Amanda ansættes i en tidsbegrænset
periode, 30 timer om ugen i forbindelse med de langtidssygemeldinger, vi desværre har i huset.
De er begge nyuddannede, og vi glæder os til, at samarbejde med dem.
Hanne er ny vikar og er startet her i uge 3. I næste uge starter Signe også som vikar.
Vær med til at tage godt imod alle de nye ved at byde dem velkomne, når I møder dem.

Sygdom:
Heller er desværre blevet syg og vi må forvente, at det bliver i en længere periode.
Vi har dog godt nyt på vej. Det går bedre for både Dorte og Nicholas, og vi håber på, at de snart er på vej
tilbage fra deres sygemeldinger. Når de starter op, vil det ske gradvist med få timer til at starte med, og
så stille og roligt flere timer på dagen.
Vi har valgt løsningen med, at ansætte Tobias og Amanda i en periode, netop fordi det er vigtigt for os, at
der er tryghed og mange personaleressourcer på alle stuer. Alle tanter har i december og januar ydet en
stor indsats. Der er givet mange kram og ”high five” for godt gået. Vi holder humøret højt med humor, og
med god opmærksomhed for børnene og hinanden.
I december og januar lagde vi alt dokumentationsarbejdet og andre projekter til side, og koncentrerede
os udelukkende om at sørge for, at der var tanter rundt om børnene, og at alle havde det dejligt sammen.
Med ansættelsen af Tobias og Amanda begynder vi så småt at vende tilbage i forhold til, at genoptage de
forpligtigelser der ligger i det felt.
Det har også været rigtigt dejligt for os, at mærke den varme og store forældreopbakning der har været
i en periode, som har krævet en ekstra indsats, så tusind tak for det, Det har helt klart betydet meget
for os allesammen.
Legepladsen:
Som I nok har bemærket, er vores nye legeplads i gang med, at blive etableret. Der har lige været en
uges pause, men fra på mandag genoptages arbejdet. Legepladsen kommer til, at ligge ned over bakken, og
så beholder vi den store sandkasse i gården. Vi glæder os til, at se det færdige resultat
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