Skovvejens Børnehave

Nyhedsbrev, juni 2019
Kære forældre.
Så er der nyt på fronten igen, og dermed tid til et nyhedsbrev, her inden I alle med
hastige skridt, nærmer jer sommerferien.
Den årlige sommerfest er lige om hjørnet og vi har allerede nu fået rigtig mange
tilmeldinger. Det er bare så skønt. Vi glæder os meget til at præsentere jer for
vores skolebørns-optræden som i år kommer til at bestå af selveste ”CirkusBikuben”
Vores forældreråd står foran nogle ændringer nu hvor Steffen (far til Marie),
Rebecca (mor til Silja) og Marianne som suppleant (mor til Sofie) stopper, da pigerne
starter i skole efter sommerferien. Linda som suppleant (mor til Alma) træder ind i
stedet for.
Derefter vil forældrerådet bestå af: Morten (far til Summer), Jonas (far til AlmaLouise), Stine (mor til Olivia), Linda, Mette Carlsen og jeg selv.
Har i mødt Jørn? Vores ”altmuligmand” som kommer om formiddagen hver 14. dag og
ja… laver alt muligt Han har bl.a. lige lavet nye kanter på vores plantekasser. Og det
ser så flot ud. Et af hans fremtidige projekter bliver at gå i gang med noget udendørs
maling. Jeg har også gang i noget ”virkelig tiltrængt” vedligeholdelse af de ydre

rammer på huset, og en ny sandkassekant, så også det kan komme til at se flot ud. Jeg
håber på, at det går i gang inden for nærmeste fremtid.
Som de fleste af jer ved, er vores madmor, Isabella, under lykkelige
omstændigheder. Hende og Daniel venter deres tredje barn til oktober, og derfor går
hun på barsel op til sommerferien.
Heldigvis er vi så heldige at Rikke fra Troldestuen, som også er uddannet
ernæringsassistent. Hun har sagt JA til at overtage køkkenet, og det at inddrage
børnene pædagogisk i madlavningen, mens Isabella er på barsel. Hun glæder sig meget
til at starte op Derfor søger vi en Pædagogisk-assistent til at dække Rikkes timer
på stuen. Der er ansøgningsfrist d. 14. juni og derefter vil der være
ansættelsessamtaler, hvor jeg er sikker på, at vi finder den helt rigtige til at
besætte denne midlertidige stilling. Vi ønsker Isabella alt held og lykke med den
kommende lille ny.
I samme moment vil jeg lige nævne, at Majbrit som har været vores støttepædagog
10 timer om ugen siden sidste sommer, stopper med udgangen af juni, da hendes
ressourcebarn starter i skole efter sommerferien.
Jeg tænker I også alle har hørt om den nye strukturomlægning?! Det er blevet
politisk bestemt, at vi ikke længere skal have områdeledelse. Dvs. at de pædagogiske
ledere i Lejre Kommune, skal være selvstændige ledere i egne institutioner, og ikke
længere være en del af en områdeinstitution. Dette er allerede under opbygning, og
forventes at træde endeligt i kraft fra oktober måned, 2019.
På baggrund af dette, har jeg besluttet mig for, at prøve at gå nye veje. Derfor har
jeg opsagt min stilling som pædagogisk leder i Skovvejens børnehave, med udgangen
af august måned 2019.
Jeg er stolt af hvad jeg efterlader. Et hus med en stærk pædagogik og en
fuldstændig fantastisk personalegruppe. Et bæredygtigt hus, med en flot økonomi og
et børnetal der aldrig har været højere. Et hus med sjæl og charme, og skønne børn
og forældre, der kun vil Skovvejens børnehave det bedste. Tak for jer  Jeg er
yderst taknemmelig for alt, hvad jeg har fået med mig i baggagen, gennem min tid her
i huset.
Alle mine bedste hilsner, Stine

