Kære forældre

Bording d. 7.-8.-2019

Jeg håber at I alle, har haft en god sommer.
Her i Bording Børneby er vi for alvor kommet i gang igen og får flere og flere børn indenfor, som dagene
går.
Også Søren Brynjolf er kommet godt i gang med kunstprojektet. Han er begyndt at skære figurerne og
holdt i dag, den første fælles samling med børnene. Dem vil vi holde løbende gennem helt processen. I dag
fortalte Søren dragehistorier og vi sang sammen.

Hvad angår vores problemer med døre mm. så er der heldigvis sket noget på de fleste punkter og vi tror
der kommer styr på resten . Og tak for jeres tålmodighed og bidrag til at få skabt løsningerne.

Nye tiltag i september.
For det første vil dagplejen holde deres heldagslegestue hos os. Det bliver hver torsdag og de vil bl.a. få
vores motorikrum stillet til rådighed. Vi gælder os til at få dagplejen indenfor.
Vi har også sagt ja til at samarbejde med dagplejen på en anden måde.
Der er planlagt et uddannelsesforløb for alle dagplejerne i Bording, hvor de skal på 3 ugers
efteruddannelse på skift. Det betyder at deres børn skal i en gæsteordning og her kommer vi ind i billedet.
Vi stiller lokaler i vuggestuen til rådighed og sammen med dagplejen, har vi ansat en rotationsvikar til
projektet. Det er Louise som vi kender fra en praktikperiode på Højgade. Hun bliver ansat i hele perioden.
Vi er bevidst om, at det giver en udfordring i forhold til at bevarer roen omkring vores faste
vuggestuegruppe. Der vil jo være børn og forældre der ”skiftes ud” hver 3. uge. Derfor har vi også planlagt
ud fra, at ordningen oprettes i det ene grupperum som en egen lille afdeling.
Vi vil selvfølgelig gerne medvirke til, at dagplejen får denne efteruddannelsesmulighed, men har bl.a. på
grund af ovenstående, aftalt at vi løbende evaluerer ordningen.
Det sidste tiltag er, at Sundhedsplejen fra d. 3.9 vil holde deres ”klinik” her hos os. Det bliver tirsdag
formiddag og vi tænker det giver rigtig god mening, at sundhedsplejen får deres gang hos os.
Og, så vi september også byde på både Høstfest og valg til bestyrelsen. Begge dele vil der komme
yderligere informationer om snarest.
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