September 2016

Kære forældre i Lærkereden!!
Så er alle voksne og børn så småt tilbage fra ferie. Vi håber, at I alle, store som små, har
nydt sommeren herhjemme eller under sydligere himmelstrøg, og har fået ladet batterierne
op.
Sommerferien er generelt forløbet godt. Uge 31 var dog mærket af at mange ”kede af det
børn”, der lige skulle tilbage igen efter ferie, nye børn og lidt for få voksne. Vi tager dette til
efterretning, og forsøger om vi kan tage højde for dette næste år.
Til gengæld skal jeg bede jer forældre om, at blive lidt bedre til at overholde de perioder I har
tilmeldt jeres børn, da vi I flere af ugerne kun havde 1/3-del af de børn vi skulle have haft.
Det er skønt når bedsteforældre, mostre og lignende byder ind og giver en ekstra fridag,
men umulig for os at planlægge efter; specielt hvis vi ej heller for en melding om at jeres
barn holder fri.
Vi beregner både personale og mad ud fra de tilmeldte børn, så vær søde at hjælpe os til
næste ferie og fremover, så vi sikre mindst mulig spild og kan udnytte vore ressourcer bedst
muligt.
Family:
I løbet af efteråret starter vi et nyt elektronisk system op som hedder ’Family’. I Family kan I
indtaste hvornår jeres barn er mødt i børnehave, hvornår det hentes, fridage, ferie mv. Vi
kan kommunikere med jer via programmet, og sende billeder af lige netop jeres barn til jeres
telefon eller tablet.
I den kommende tid vil personalet i hhv. børnehave og vuggestue kontakte jer, for at sikre os
at vi har jeres rigtige mailadresser. Det er absolut en fordel at I begge har jeres e-mail
adresse på, så oplys disse til personalet, såfremt vi endnu ikke har dem.
I får mere og nærmere information om opstart og hvordan vi gør med implementeringen af
Family, når vi nærmer os start.
På dette link kan I få en intro og smagsprøve på hvad Family kan https://famly.co/da/
Billederytmner:
Tirsdag den 6. september har vi været så heldige i børnehaven, at vi har fået en testdag
med kunstner Astrid Randrup. Astrid er ved at teste et kunstkoncept omkring børnehavebørn
og billedrytmer, og vi har fået lov at teste med hende.

”I workshoppen skal børnene eksperimentere og undersøger hverdagens leg og fortællinger ved at
finde lyde, farver og bevægelse, som alle er med til at skabe en helhed og en fælles malerisk
fortælling. Børnene skal undersøge stregen og farvens lydlige kvaliteter, og skaber væsner og
bevægelige former til billederne” Astrid Randrup.
Efterfølgende vil Astrid lave interview med 2 børn fra hver gruppe samt en voksen. Der vil
blive taget billeder og eventuelt lidt film, så vi skal bede om en underskrift på, at Astrid må
bruge materialet på sin hjemmeside. Ønsker I ikke at jeres barn er med på film eller billeder,
siger I naturligvis blot dette til den voksne I jeres barns gruppe.

Trolderne maler fra 9.00-11.00 og Vikingerne fra 12.00-14.00 tirsdag den 6. september.
På dagen er det vigtig at jeres barn er iført tøj der må males på!!!

Byggeriet:
I tirsdags blev det enstemmigt besluttet i BU at vores ombygning skal igangsættes. Nu
mangler vi blot økonomiudvalgets beslutning, så vi holder fortsat vejret, men tror på og
håber på at vi snart er i gang med at bygge en ny og forbedret Lærkereden.
Referatet er desværre endnu ikke kommet op på kommunens hjemmeside, men bør kunne
findes inden for de næste par dage på følgende link http://www.lejre.dk/politik/dagsordnerog-referater/
Cykelhjelm:
Vi har på vores sidste personalemøde besluttet, at alle børn fremover skal have cykelhjelm
på når de cykler på både vores og egne cykler i børnehaven. De små vuggestuebørn er
også ved at få smag for cykleriet, så derfor har vi besluttet at alle skal medbringe deres egen
cykelhjelm, såfremt de skal have lov at cykle i børnehaven.
Personalesituationen:
Emilie fra vuggestuen er som bekendt EGU-elev, og skal igennem hendes uddannelse på
skole i perioder af 5 ugers varighed. Emilie skal på skole første gang fra 12. september og
frem til 7. oktober.
Anne Grove er desværre sygemeldt foreløbig frem til 19.september, vi håber snart at vi har
Anne tilbage hos os igen.
Maria vil varetage nogle af Annes timer i vuggestuen, men er fortsat også tilknyttet Trolderne
i de kommende uger.
I denne og næste uge har vi lånt Torben fra Osted. Torben vil være tilknyttet børnehaven.

Pædagogisk dag 8. september:
Vi har valgt at reducere vores hele pædagogiske dag til et eftermiddags/aften møde den 8.
september. Fra klokken 15.00 vil Sarra og Torben være i Lærkereden, så har I mulighed for
at hente lidt før denne dag vil det være rigtig rart.

Velkommen til:
I vuggestuen siger vi velkommen til Emil og hans familie.
Sana og Lin bliver pr. 1. september børnehavebørn, så velkommen i Troldehuset til Sana og
Lin og deres familier.
Jessica er startet i Vikingegruppen, også velkommen til hende og hendes familie.

Dejlig sensommer til alle
Pernille Dyrvig (Pædagogisk leder)

