Nyhedsbrev februar 2022

Hej Alle
Så blev det endelig tiden hvor alle restriktioner på grund af Corona skal ophæves. Der er meget smitte lige
nu, og jeg kan da godt være lidt bekymret for om vi kommer godt igennem den nærmeste tid. Anna har
været smittet, og vores vikar Oliver er smittet lige nu. Det er svært at finde vikarer for øjeblikket fordi der
er brug for de unge mennesker flere steder.

Tilsyn
Vi havde den 9. november 2021 tilsyn i Kirsebærhaven. Vi lægger rapporten op på vores hjemmeside. Jeg
vedhæfter også rapporten til dette nyhedsbrev. Det var naturligvis noget vi var meget spændte på. Vi havde
valgt at blive hjemme og lege på legepladsen. Tilsynet forløb fra 9.00 til 12.00. De første to timer
observerede de to fra kommunen hvordan vi arbejdede, og om der var noget i institutionen som skulle
udbedres. Den sidste time var der en tilsynsdialog med Anna som pædagog, Charlotte som formand for
bestyrelsen og mig som leder. Vi blev informeret om hvad de havde lagt mærke til. Det kan alt sammen
læses i rapporten

Covid 19
Vi bruger stadig ekstra tid til rengøring, og det vil vi fortsætte med lidt endnu. Vi vil stadig gerne at I hjælper
jeres barn med at vaske hænder om morgenen når I kommer. Vi vil også gerne at I sørger for at der ligger
et sæt rent skiftetøj klar på barnets rum. Det vil også hjælpe os meget hvis I sørger for at barnets overtøj
vender rigtigt, så er det nemt for barnet at tage det på når vi skal ud. Det gælder også det ekstra tøj barnet
har med i posen.
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Anna venter barn
Anna venter barn til august. Det er fantastisk at hun skal have et barn mere, men hvor kommer vi da til at
savne hende. Anna går på barsel først i juni. Vi har aftalt med Susanne Bruun at hun kommer og er vikar for
Anna. Susanne har tidligere været i Kirsebærhaven og er bekendt med de fleste børn og personalet.
Susanne kommer jævnligt på besøg. Sidste gang som julemand
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Jariya har købt vagtler til os
Jariya har købt vagtler til os. De var lidt vanskelige at holde inde i første omgang, så de løb hjemmefra nogle
af dem. Vi må håbe at de gjorde gavn der hvor de kom hen. Vi har fået nogle nye, og efter at Jariya har sat
ekstra net på, så går det bedre med at holde dem inde i buret. Vi har også haft lidt udfordringer med en
høne der løb over på stadion. Det har vi løst, der kom en hund og knækkede nakken på den. Det kan godt
være lidt barsk at have med dyr at gøre. Vores børn tog det nu ganske roligt. De er fra landet
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Forventninger til forældre i Kirsebærhaven.
Vi har i bestyrelsen udarbejdet forventninger til forældre i Kirsebærhaven, og også hvad forældre kan
forvente af Kirsebærhaven.

Forventninger til forældre i Kirsebærhaven
Vi forventer:
•

at I har tillid til, at vi vil jeres barn det bedste.

•

at I bidrager til positivt samarbejde.

•

at I viser interesse for barnets dag, barnets kammerater og hverdagen i børnehaven.

•

at I støtter op om, at barnets selvhjulpen hed udvikles.

•

at I hver dag ved aflevering og afhentning får sagt ”goddag og farvel” til en voksen.

•

at I informerer os om, hvis der opstår specielle vilkår omkring jeres barn (fx sygdom,
skilsmisse, sorg eller andet som måske påvirker barnet).

•

at jeres barn har tøj i garderoben der er passer til årstiden og der er ekstra skiftetøj og fodtøj
til både inde og ude aktiviteter.

•

at I hver dag får hjulpet barnet med at få ryddet op i garderoben og på gulvet ved garderoben
– dvs. tager tegninger og andet kreativt med hjem, har styr på vådt overtøj, sko og støvler, at
sutsko er på plads i barnets garderobe.

•

hver fredag tømmes barnets garderobe helt af hensyn til rengøring.

•

at I har forståelse for, at I selv skal lede efter bortkommet tøj eller legetøj.

•

at I er klar på, at medbragt legetøj til legetøjsdag i børnehaven (fredag) kan gå i stykker og
blive væk, og at I selv har ansvaret for, hvad barnet medbringer til denne dag.

•

at I ringer eller skriver til os hvis jeres barn er syg eller holder fri.

•

at I selv giver børnene solcreme på hjemmefra i sommerperioden – vi supplerer til middag.

•

at I hjælper med, at barnet får ryddet noget op, inden I går hjem.

•

at I viser interesse for Kirsebærhaven ved at deltage i forældremøder, generalforsamling og
til arbejdsdage mv.

•

At I svarer på forespørgsler om ferie osv, af hensyn til arbejdstilrettelæggelse.
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•

at I kontakter os, hvis noget giver anledning til ris eller ros i forhold til vores hverdag.

•

At I er loyale over for børnehaven i børnenes påhør.

•

At I ikke benytter mobiltelefoner i børnehaven, da vi mener fokus skal være på børnene.

Forældre kan forvente at Kirsebærhaven:
•

Arbejder målrettet ud fra Kirsebærhavens perspektivplan og pædagogiske læreplaner.

•

Skaber de bedste betingelser for det enkelte barns udvikling.

•

Er opmærksomme på, om jeres barn trives i Kirsebærhaven.

•

Giver information via opslagstavlen, Facebook, ugeplan og nyhedsbrev.

•

Informerer jer, hvis vi vurderer, at jeres barn har udfordringer.

•

Vi er åbne for idéer og forslag til vores børnehave og vores hverdag.

Velkommen til Jasmin
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Kommende arrangementer
Kaffedag: fredag 11. februar kl. 13.30-15.30
Fastelavn: fredag 25. februar. Festen er kun for børnene i Kirsebærhaven.
Nye børn i Kirsebærhaven
Jasmin begyndte d. 1. februar 2022.
Theo begynder d. 1. marts 2022.
Jan begynder d. 1. maj 2022.
Hjalte begynder d. 1. november 2022.

Venlig hilsen

Lotte og Personalet i Kirsebærhaven
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