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 Kære Forældre ,                                                                                                  Oktober 2019  

 

Mange tak for et rigtig godt forældremøde , hvor vi fk genvalgt Lasse til bestyrelsen (Holger og Carlas 

far). Derudover blev Sebastian valgt ( Alexanders far ), og Anita (Christians mor) blev valgt som 

suppleant.. 

Ativitetsudvalget fik også flere medlemmer, og har flere lyst til at give en hånd med , kan I lige komme 

forbi, så giver jeg dem besked.  

Mega dejligt med engegerede forældre i Gjern Børnehus 

 

Personale 

Maria er startet på MAXI og er oppe på sine 25 timer omkring jul. 

Katrine fortsætter indtil da. 

Anette Banke, som er sygemeldt på grund af et forløb med cancer, har været på besøg på P stuen  et 

par gange og vil i den kommende periode komme forbi og hilse på børnene. Josefine er fortsat vikar 

for Anette. 
 

 

Hvad dit barn ikke ved… har det ondt af: 

 Jeg har før skrevet om vigtighed i,  at  I får snakket med jeres barn, hvis der sker noget hjemme hos jer, 

der kan påvirke jeres barn . Undersøgelser viser, at der i en børnegruppe på 20 børn sidder mellem 2-5 

børn, der oplever psykisk sygdom i familien. Ved psykisk sygdom forstås også stress, depressioner, sorg 

og kriser. Det er stadig meget tabubelagt, når de voksne rammes på psyken, og vi lader ofte være med at 

tale med børnene om det, fordi ”de nok ikke mærker noget, hvis vi lader som ingenting”. Men børnene 

er så tæt forbundne til jer forældre, at de kan mærke, at noget ikke er som det plejer. Hvis alle lader som 

ingenting, kan barnet føle skyld og skam, og tænke ” at nu skal de passe på mor eller far ”og få mange 

fantasier om, hvad der kan være galt.  

Derfor er det vigtigt, at I får snakket med jeres barn om forandringer hjemme. Det er også vigtigt, at vi i 

institutionen bliver informeret, så vi kan drage omsorg for jeres barn og give det mulighed for at snakke 

om det, der kan være svært. Hvis vi oplever, at jeres barn virker ekstra sårbart, vil vi  snakke med  jer  

om det kan være noget i institutionen, der er forandret, eller om  der sker noget hjemme, der kan påvirke 

jeres barn.  

Vi giver plads i hverdagen til, at børnene kan snakke om, hvordan de har det. Vi har nogle rigtige gode 

bøger i institutionen, som vi bruger sammen med børnene. 

Bøgerne står i gangen mellen fællesrummet og cafeen, i ”hakket” ved siden af  bamsevennerne. De 

belyser emnet rigtig godt og kommer med eksempler på, hvordan man  kan snakke med børnene om det 

der er svært. Dem må I gerne låne med  hjem og kigge i .Sig lige til personalet , når I låner dem, så vi 

har styr på, hvor de er henne.  
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Den styrkede læreplan -dannelse og børneperspektiv  

Silkeborg Kommune har besluttet, at vi efter ferien skal have fokus på  børnesperspektiver og børns 

dannelse. 

Det betyder, at personalet og jeg kommer på forskellige kurser, så vi bliver endnu dygtigere til at 

indrage børnene og forstå dem og følge deres spor. 

Vi vil i den kommende periode  blandt andet udstyre nogle af børnehavebørnene med en IPAD, og 

bede dem filme, hvor det er bedst at lege i børnehaven. Derefter snakker vi med dem om , hvor de 

synes det er bedst at lege. Udfra det kan vi få et indblik i, hvad der optager børnene og ændre i 

legemiljøerne, så de bliver tilpasset børnenes behov. Børnene får større indflydelse på hverdagen og 

bliver hørt og taget alvorligt. Dette gælder også vores yngste vuggestuebørn. De kan måske ikke 

udtrykke sig sprogligt, men er rigig gode til at udtrykke sig med kroppen og vise, hvad de gerne vil 

og har brug for. 

Den 2 november  har personalet en pædagogisk dag, der også omhandler dannelse og 

børneperspektiv. Vi glæder os til at blive klogere på emnet den dag. 

I løbet af 2020 skal vi have beskrevet en pædagogisk læreplan, som gælder for Daginstitutionen 

Søhøjlandet. I den beskrivelse skal der blandt andet indgå et afsnit om dannelse og 

børneperspektiv.Derfor giver det rigtig god mening, at det er der vi lægger vores fokus lige nu . 

 

 

 

Husk at sætte x ved den 28 november, hvor vi har julehygge fra 14.30 til 16.00 

 

Spørg endeligt, hvis der er noget I undrer jer over eller har brug for at vende med mig 

 

Hilsen Daniela  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


