Kære Alle
Nu nærmer tiden sig, hvor vi alle skal holde jul og
forhåbentlig nyde nogle stille dage, sammen med
familien. Vi har lige lidt sidste nyt, inden vi alle går på
ferie. Men allerførst velkommen til nye børn og
forældre.
Vi har i årets løb fået en del nye børn og forældre i Skovinstitutionen, og det betyder, at vi næste
år kan ansætte mere personale. Så, først i det nye år, kan vi ansætte en ny medarbejder i begge
huse. Det bliver super dejligt at få flere hænder.
Vi har arbejdet en del på at forbedre vores kommunikation til Jer. Blandt andet flere nyhedsbreve,
som vi også sætter på Infoba. Vi ved, at der for nogle er problemer med Infoba, men prøv at hive
fat i Pia eller Vivian, så vil de prøve at hjælpe Jer. Det nye Aula, som skal erstatte Infoba, kommer
først til sommer i daginstitutionerne. Vi har skrevet en årsplan, som I alle får sammen med dette
nyhedsbrev. Her er alle de faste møder og arrangementer vi kender lige pt. Den ligger også på
vores hjemmeside, under ”Årsplan”. Der vil blive sat en ny opslagstavle op i Syrenhus, så vi kan
dele oplysninger, på samme måde, som vi kan i Sct. Georgsgården.
I 2020 skal vi arbejde videre med Den nye styrkede læreplan, hvor vi skal have fokus på legen og
legens betydning. Og som vores gennemgående tema for året har vi valgt ”Bæredygtighed i
Børnehøjde”. Vi har haft 3 pædagoger på kursus i emnet og glæder os meget til at komme i gang.
Men udover det skal der selvfølgelig også være plads til hverdagens rutiner og årets traditioner.
Vi vil alle sige tak for jeres dejlige engagement i Skovinstitutionens hverdag, og ønske jer alle en
fantastisk dejlig jul, og et rigtig godt nytår.

Mange julehilsner,
Alle i Skovinstitutionen.

