Juni 2018
Kære forældre i Daginstitutionen Søhøjlandet
Kapacitetstilpasning
Da vores børnetal i de 4 områder Voel, Resenbro, Sorring og Gjern er faldende, har vi været nødsaget
til at kapacitetstilpasse vores medarbejdergruppe. Vi har kunnet klare det med at flytte vores
medarbejdere rundt i vores egen institution og sætte medarbejdere ned i tid. Hvordan det påvirker
dit børnehus, står længere nede i brevet..
Kostpolitik
Bestyrelsen har besluttet at ændre på vores kostpolitik, så der tilbydes det samme måltid i de 4
børnehuse. Det betyder, at fra den første august 2018 vil der blive tilbudt havregryn og rugfras, og de
steder, hvor der også er vuggestue, vil der også blive tilbudt havregrød. Morgenmad er stadig for de
børn, der ikke har haft mulighed for at spise hjemme, og morgenmaden slutter kl. 7.30.
Trivsel på tværs
I samarbejdet med og i overgangen fra dagpleje til børnehave har vi nu følgende procedure. Det er
forældrene, som bærer informationerne omkring barnet med over i Børnehuset. Dette sker i en
velkomstsamtale i Børnehuset, hvor der typisk også er en rundvisning. Nye forældre, vil modtage en
indbydelse til samtalen.
Hvis man ikke kommer til samtale i forbindelse med trivsel på tværs, vil der ligge en 2-års og en 4-års
udviklingssamtale i dit barns liv, mens det er i daginstitutionen Søhøjlandet. Desuden vil alle de store
børn få forældre samtale i året inden skole start.
Ny databeskyttelseslov
Som I sikkert ved, er der kommet en ny databeskyttelseslov. Dette får også indflydelse på vores
arbejde, da vi jo har notatpligt. Dette vil I blive informeret om løbende, når vi får udstukket
retningslinjer fra vores forvaltning.
I Resenbro børnehus
Efter sommerferien bliver alle samlet på Forårsvej. Vi regner p.t. med de gamle rum også vil blive
færdige. Køkkenet må vi dog vente lidt længere tid på.
Jan & Susanne fra Ådalen, er igen på Forårsvej. Desuden vil vi modtage en pædagog fra et af de andre
huse i forbindelse med kapacitetstilpasningen. Vedkomne, som skal starte her er dog på orlov – og
indtil hun er klar til opstart, vil Louise være vikar.
Desuden får vi ekstra hjælp i ca. 3 måneder fra Mads, da der vil være en del nye ting vi skal have til at
fungere.
Mange hilsner og ønsket om en god sommer
Daniela (Gjern), Lotte (Voel), Hanne (Resenbro) og Bente (Sorring)

