DAGPLEJENS NYHEDSBREV MAJ-JUNI 2018

Så blev det sommer – den ene dag var det til flyverdragt og støvler – næste dag var
det til shorts og bare tæer. Sådan føltes det – og vi NYDER det
Alle dagplejere er igen – nu på 5. år – certificeret Grønne Spirer – så der er gang i
mange projekter – i så-bede og kasser – i grøftekanter og vandkanter. Nu må der
godt komme gang i sagerne, så der kan ses og lugtes og smages på resultater.
I år har vi valgt at udskyde Dagplejens Dag en måned. Det gjorde vi, fordi vi har fået
rigtig mange nye børn i de sidste måneder – og det er ikke altid lige let, at starte et
så stort nyt kapitel i livet – så derfor valgte vi at udsætte arrangementet.
Det betyder at - ONSDAG den 13. juni – holder vi ”fest og ballade” i dagplejen hele
dagen. Alle børn afleveres i legestuen om morgenen – hvor vi har gang i den hele
formiddagen – og om eftermiddagen inviteres forældre, søskende og bedsteforældre –
samt venner af dagplejen - til hyggeligt samvær i legestuens have fra kl. 14.45.
Vi håber haven bliver fyldt med glade børn og gæster – hvor vi også hejser det
grønne Spire-flag – for det kommende år.
Vi har, i legestuen, haft besøg af kultur- og socialudvalget, borgmester og
kommunaldirektør. De har en runde, hvor alle kommunens institutioner bliver besøgt.
Det besøg var vi rigtig glade for – det betyder meget for os – at vise vores
arbejdsplads frem – og at vi bliver ”set og hørt” i vores nære rammer.
Til dagen havde vi arrangeret en lille seance for gæsterne – der minder om vores
daglige arbejde med børnene, hvor vi arbejder med forskellige læreplanstemaer og
dokumentation.
Børnene, har arbejdet med kulturelle udtryksformer og personlige kompetencer – ved
bl.a. at male et lille maleri – og er samtidig blevet fotograferet som dokumentation –
det samme bad vi vores gæster om, som alle greb opgaven med et smil. Alle billeder

og dokumentation bliver hængt op - og er klar til at blive set til vores
arrangement den 13. juni. Så husk at kigge efter dit barn´s billede – og se
hele udstillingen. Den er bare flot!
Som noget nyt skal vi i gang med et samarbejde med tandlægerne. Det viser sig at
mange børn på Ærø har huller i tænderne – også flere end hos børn i andre
kommuner. Så det skal vi forsøge at gøre noget ved. Derfor er projekt ”0-huller –
årgang 2018” sat i gang. Der vil blive iværksat undervisning for personalet – og vi
vil være opmærksom på børnenes tandsundhed, på en mere tilrettelagt måde end
tidligere. B.la. vil vi begynde at børste tænder på – og med – jeres børn – så der
opstår en god vane. På forældremøde den 31. maj vil sundhedsplejeske Dorte
Lindberg Madsen komme mere ind på projektet.
Så har jeg en lille reminder til jer alle. HUSK at skrive jeres barn på venteliste til
børnehave. Det foregår på www.borger.dk – hvor I skal ind med jeres nemID.
Børnehaverne vil meget gerne vide det – gerne i god tid
På grund af børnemangel, har det desværre været nødvendigt at opsige Hans som
dagplejer. Det er vi meget kede af – men heldigvis har Hans fået nyt arbejde – så han
stopper som dagplejer 31. maj. Tak for tiden i dagplejen, og Held og lykke til dig
Hans
Så har vi desværre haft TYVERI!!! i legestuens have. En havebænk, et havebord og
havestole er væk. Det har vi aldrig været udsat for før – og vi er noget chokerede
over at det er sket. Vi syntes det er tarveligt og trist – og vi håber at de skyldige har
rigtig dårlig samvittighed.
Til slut vil jeg fortælle, at vi nyder vores samarbejde med to praksiskonsulenter fra
socialstyrelsen – hvor vi arbejder med en forandringsmodel for hele dagplejen.
Konsulenterne har bl.a. været på besøg i alle dagplejehjem og i legestuen, for at
kigge på fysiske læringsmiljøer/rum. Det er spændende – og giver lyst til udvikling og
forandring. Samarbejdet forløber i hele 2018 – og vi sætter stor pris på det. Projektet
falder fint i tråd med den nye viden alle dagplejere får på dagplejeuddannelsen.
Derfor har vi sendt et udviklingsønske – eller budgetønske som det officielt hedder –
til kommunalbestyrelsen – hvor vi har søgt midler til en fysisk forandringsproces i de
enkelte dagplejehjem. Vi krydser fingre for at der kan findes penge til det.
I eftersommeren skal Stine og Gitte på uddannelse – modul 1 – så er alle færdige
med modul 1 og 2. Og så skal vi i gang med modul 3 – nærmere information herom
følger.
Jeg håber vi ses til forældremøde den 31. maj kl. 19.30 i legestuen – se
betsyrelsens indbydelse som du/I har fået af jeres dagplejer – og til festligheder i
legestuen den 13. juni fra kl. 14.45.
Mange hilsner Anne

