Kære forældre og børn
Så er 2016 ved at gå på hæld…
I Lærkereden vil vi gerne benytte lejligheden til at sige både børn og forældre,
tusind tak for det år der er gået. En særlig tak skal lyde til jer, fordi I altid
talstærkt bakker op om vores arrangementer; det betyder rigtig meget for os
som arbejder med og for jeres børn i dagligdagen.
2016 blev det år hvor vores fælles nye og kommende børne- og kulturhus tog
sin begyndelse; et tiltrængt og fantastisk tiltag, som vi alle store som små,
familier som nabolag mv. glæder sig over, og har ventet længe på.
Tidsplanen holder; så nu kan det kun gå for langsomt med at blive den 19.
maj, som er vores dato for, at vi rykker sammen i forsamlingshuset indtil
resten af Lærkereden står klar til os. En midlertidig situation, som vi nok skal
komme fint igennem, da vejret forhåbentlig er med os, og vi kan være ude en
del. Vi vil naturligvis løbende holde jer orienteret om byggeriet, og de tiltag der
kommer til at ske.
Famly:
2016 blev også det år hvor digitaliseringen skulle gøre sit positive indtog i
Lærkereden, og indrømmet så var der ingen af os, der havde turde håbe på en
så hurtig implementering, og dejligt at alle I forældre tog Famly til jer og
bruger det flittigt.
Vi er lige pt udfordret af lidt teknik, men forventer snart at have dette på plads
også.
Det betyder al verden for os, at kunne kommunikere til jer på hurtig og
billedlig vis, om det pædagogiske arbejde, som vi går og gør med jeres børn,
og hvor er det rart med jeres tilbagemeldinger og likes til personalet og mig.
Det fremmer motivationen, og gør os glade i hverdagen; så bliv endelig ved
med det, og kom endelig til os med input og justeringer.
Opnormering:
Der er stor søgning til vores vuggestue, og det er jo fantastisk. Det er derfor
lykkes os, at få den fornødne politiske opbakning til at få endnu 4 pladser i
vuggestuen allerede pr. 1. januar.
Derfor kan vi med stor glæde byde velkommen til intet, mindre end 3
søskende pr. 2 januar 2017.
Vi siger derfor velkommen i vuggestuen til Evi (Alfridas lillesøster), Maja
(Oskars lillesøster) og Shaza (Sanas lillesøster) og deres familier.

Personalesituationen:
Med opnormeringen får vi mulighed for at ansætte endnu en medarbejder i
Lærkereden. Der er i samarbejde med områdeleder Yvonne Frandsen og
personalet, udarbejdet et stillingsopslag hvor der i første omgang søges efter
en ny medarbejder og kollega i distriktet.
Endvidere kan jeg (desværre) bekræfte, at Emilie skal videre med hendes
uddannelse, og dermed skal starte i en SFO og tage resten af hendes
praktikperiode der. Så Emilie er kun hos os til og med fredag den 6. januar. Vi
er naturligvis piv stolte over, at have været med til at give Emilie den ballast
der skal til, til at gøre dette. Men også rigtig kede af at miste Emilie, da hun
har været et fantastik aktiv for os, og jo har tilført os 34 timer (uden
beregning). Disse timer forsvinder med Emilie, hvilket både vi og forældre vil
komme til at mærke.
Vi har et rigtig godt samarbejde med uddannelses vejleder Søren Krabbe, og
har lagt billet ind på en ”ny Emilie”, så håber at en sådan findes til os i løbet af
det nye år.
Lisbeth er så småt på vej op i tid igen, og vi er glade for at have Lisbeth
tilbage hos os.
Helle Ø. bliver hos os foreløbig indtil 1. februar, hvor hun pr. 2. januar danner
makkerpar med Helle Bavnehøj og Maria. Therese vil hver mandag også være i
vuggestuegruppen.
Anne Grove er fortsat fuldtidssygemeldt, og derfor danner Torben sammen
med Christina den hårde kerne hos Trollerne.
Anne Rømer har fået ny studerende i Therese, så disse to fortsætter deres
gode arbejde med Vikingegruppen.
Som nogen af jer måske har bemærkede, havde vi i sidste uge besøg af
Annette Thim fra Lejre kommunes personaleafdeling. Annette har været med
to hele dage, og ser på vores arbejdsgange samt det fysiske og psykiske
arbejdsmiljø. En naturlig følge af vores høje sygefravær, som vi internt
arbejder målrettet med.
Vi glæder os til et nyt år med en hel masse spændende nye udfordringer og
tiltag; og ikke mindst vores nye hus – ” Vores sted”
Tak for året der er gået siger alle personaler i team Lærkereden og jeg.
Glædelig jul og Godt Nytår til store og små
Pernille Dyrvig
Pædagogisk leder

