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Oktober
Så kom efteråret, med blæst lidt koldere vejr, men også skønne farver i skoven!! En skovtur med børnene
kan på det kraftigste anbefales, det er balsam for sjælen og god sansestimulering.

Siden sidst
Vi har afsluttet vores høst tema. Vi syntes selv, at det var nogle rigtig gode dage, med ture ud af huset. På
besøg på Manderup Møllegård hvor vi købte mælk som vi havde set køerne afgive, og som alle børn
smagte. Besøg hos Wilfred hvor der blev høstet alverdens grøntsager som vi kiggede på og talte om da vi
kom hjem i børnehaven igen. Storegruppen var også på besøg på Stensbølgård i Kyndeløse, hvor de
plukkede majs, som vi alle smagte dagen efter.
I går holdt vi forældremøde. Tak til alle de fremmødte. Vi syntes at det var en god aften med god stemning!

Dette nyhedsbrev, er også et lille ref., af hvad der blev talt om på forældremødet:
Områdeledelse nedlægges pr. 1. januar.
Det betyder at hver institution får deres egen leder, eget budget og egen bestyrelse. Derfor var der ikke
valg til bestyrelsen på forældremødet, idet centerledelsen er i gang med at sætte nye rammer for hvad
bestyrelsen skal/må. Dette arbejde skulle gerne være færdigt til januar/februar og derefter vil I blive
indkaldt til fx fyraftens forældremøde, så vi kan vælge en ny bestyrelse. Vi bibeholder altså den bestyrelse
vi har nu, indtil videre. Bestyrelsen består af Jonas – far til Alma Louise, Morten – far til Summer, Stine –
mor til Olivia og Linda – mor til Alma K.
Famly: bruges til at dokumentere hvad vi laver i løbet af dagen/ugen. Der kommer også opslag om ture
mm., så gå derfor ind på Famly hver dag og tjek om jeres barn skal ud af huset og derved møde til en
bestemt tid. Vi bruger også Famly til at melde ferie og tilmelding til fx forældremøder.
TipsByText: Lejre kommune har indgået et samarbejde med Rockwool Fondens interventionsenhed for at
afprøve sprogindsatsen. Børnene bliver delt op i en indsatsgruppe, hvor forældrene modtager 3 sms’er om
ugen. Disse sms’er giver gode råd til hvad og hvordan i kan tale med jeres børn om dagligdagsting. Den
anden gruppe modtager ikke sms’er. Her i børnehaven, skal vi sprogvurdere alle børn (normalt
sprogvurdere vi de 3 årige og 5 årige) og meningen med dette, er at måle virkningen af jeres indsats
hjemme, kontra de børn der ikke har modtaget særlig indsats. Alle bedes derfor gå ind på Famly og tjekke
at vi har de rigtige mobil nr. Tak
Her i børnehaven, har vi som sådan ikke noget med TipsByText at gøre. Vi skal sprogvurdere alle børn og
det vil vi gøre i ugerne 44,45 og 46, så i de uger arrangere vi nok ikke ture ud af huset…
Familiedialog: er et nyt digitalt samarbejdskommunikations værktøj, som skal anvendes til et struktureret
familiesamarbejde. Hvis vi f.eks. skal have en trivselssamtale, kan vi oprette en familiedialog, hvor vi så

2019
skriver referat af mødet. Skal vi have eksterne fagpersoner med i samarbejdet, bliver de inviteret med i
familiedialogen. På den måde, ved alle de berørte personer hvad der tales om i samarbejdet.
Pædagogiske fyrtårne: Er det projekt der bliver skudt i gang i foråret, for at sætte gang i arbejdet med de
styrkede pædagogiske læreplaner. Hver institution skal have et pædagogisk fyrtårn, som skal være lederens
sparringsparter og sammen skal de sikre at der bliver arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Vores
fyrtårn er i Skovvejen er Mette B.
Dronten: Lige som sidste år, laver musikskolen et forløb for alle børn i Lejre kommune. Her hos os, bliver vi
tilbudt et forløb hvor vi både skal i teateret og have et musikforløb på musikskolen. Dette løber af stablen i
foråret. I hører nærmere når vi nærmer os.
Garderoberne: Garderoberne skal fremover tømmes 1 gang om måneden. Det vil altså sige, tag kasserne og
alt tøj med hjem. Når I har tøjet med hjemme, så kig lige efter om der er navn i, det er nemlig en stor hjælp
for os (og jer). Det er også tid til efterårstøj, huer vanter, termotøj, støvler og regntøj. Derudover vil vi
opfordre jer til at hjælpe børnene med at holde orden på garderoberne. Tak
Legetøjsdag: Vi har legetøjsdag om mandagen, hvor det er tilladt at tage et stk. legetøj med. Husk også
navn i/på legetøjet. Når børnene har legetøj med, er det på eget ansvar. Vi frabeder os at lede efter
legetøjet. Den tid vi skal bruge på det, vil vi nemlig hellere bruge på nærvær med jeres børn og pædagogisk
arbejde.
Skolegruppen: Skolegruppen starter op efter efterårsferien. Det er Mette C og Sarah der står for det i år.
Skolegruppen mødes hver dag til frokost, som spises i skolegangen, derudover er tirsdag og torsdag
turdage, eller dage hvor der er aktiviteter rettet mod deres alder. Alle forældre bliver tilbudt en
skoleparatheds samtale i foråret. Husk at I allerede nu, skal gå ind og tilmelde børnene til skolestart.
Forslag fra en forælder: Michael – Liza og Carls far foreslog at der blev oprettet en facebook gruppe, hvor I
forældre kunne skrive sammen om f.eks. glemt tøj. Det var der bred tilslutning til. Det er en gruppe som
suverænt består af forældre, børnehaven har ikke noget med den at gøre.
Drikkedunke: Vi fortsætter med drikkedunke, da det gør at børnene husker at drikke i løbet af dagen og vi
slipper for rigtig meget opvask, igen tid vi kan bruge på jeres børn Men vi arbejder på en anden løsning
med henhold til opbevaring af dunkene.
Julen 2019: Børnene har allerede lavet deres første julegave!!, så julen er kommet til Skovvejens
Børnehave
Pædagogiske aktiviteter i 2020: Sidst på denne måned, går vi i gang med at lave årshjul for næste år. Der vil
vi tale om hvad vi vil lægge vægt på til næste år.
Til slut er der kun at ønske alle der skal holde efterårsferie, en rigtig god ferie og god arbejdslyst til alle
andre 

Venlig hilsen personale

