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Datoer for julen.
Torsdag d. 28 november kl 10 tænder vi juletræ på plejehjemmet
Torsdag d. 5. december holder vi ”Julehygge” for alle børn og forældre. Det er mellem 14 og 16.30.
Onsdag d. 18. kl 10 ønsker alle børn og medarbejdere hinanden god jul og vi spiser risengrød sammen til frokost.
Og så er den næste forældrekaffe d. 13 januar om eftermiddagen.
Nye studerende.
D. 1.-12. får vi nye studerende. Det betyder at Betina og Sedef stopper og skal tilbage til seminariet. Vi siger tak for
indsatsen og ønsker alt godt.
De nye studerende er så Emelie der starter på Regnbuen og Xenia der skal på Planeten.
Vi havde også ønsket at få en studerende i vuggestuen, med det kunne ikke lade sig gøre i denne omgang. Til
gengæld er vi så heldige, at Anna-Marie fortsætter hos os i det næste halve år, indtil der igen fordeles studerende.
Byggeriet.
Det ser faktisk ud som om, det ender med, at vi får styr på vores døre .
Vi har fortsat et par hængepartier der handler om manglende lydisolering omkring vuggestuens
badeværelse og det samme gælder for toiletterne i personaleafdelingen. Så har I jo alle set
udfordringen med vandet på legepladsen og den sidste er omkring beplantning.
Vi håber det snart falder på plads så vi også kan få overblik over vores økonomi i forhold til de ting vi mangler
omkring inventar mm.
Vuggestuen.
Her er vi nu oppe på 18 børn og hvis alt går som vi forventer, så er vi fuldt belagt fra 1.-2. 20. På personalesiden, har
vi ansat Nikoline Petersen som medhjælper og som nævnt fået Anna-Marie til at fortsætte det næste halve år.
Desuden er Christina på vej tilbage efter sygdom.
Køkkenet.
I køkkenet er der også udskiftning, da Rikke skal videre på uddannelse som bager. I stedet for Rikke, har vi ansat
Helena Rask som starter d. 1. december. Herudover er Dorthe Østergaard, som nogle af jer måske husker fra
Sportsvej, blevet ansat igen med 7,5 timer om ugen.
Og når vi er ved køkkenet, så har vi efter at havde rådført os med sundhedsplejen, besluttet at børnene får ét glas
mælk til frokost. Vi havde oprindeligt tænkt at børnene ville få en del af behovet for mælk, dækket via b.la.
mælkebaseret sovs, men vurderer altså at det ikke er tilstrækkeligt, så derfor denne ændring.
”Livets gang” i Bording Børneby.
Vi oplever fortsat at der falder mere og mere ro på dagligdagen. Der er kommet godt styr på de faste rutiner og langt
de fleste børn har fundet ind i dagligdagens rytme. Vi har fået justeret vores arbejdstider og vores organisering for
bedre at kunne imødekomme de behov der er. Et af fokuspunkterne er morgenerne hvor det at blive afleveret i et
stort hus, hvor man måske endnu ikke kender så mange af de voksne rigtig godt, er svært. Som nævnt arbejder vi
med det og har i den forbindelse haft gavn, at de henvendelser vi har fået fra jer.
Og så lige et opråb.
Vi oplever ofte, at vores låger ikke bliver lukket rigtigt, og vil gerne opfordre til, at de af jer der ikke allerede gør det,
tager de sekunder det tager, at få dem lukket rigtigt.

Glædelig jul og godt nytår til alle.
Mvh Stig Skovbo 40 38 59 31

