Julen 2020
Kære forældre
Et meget specielt år går på hæld, og forhåbentlig sænker julefreden sig inden længe. Det
har været et meget begivenhedsrigt år at se tilbage på, på både godt og ondt.
Der skal ikke være nogen tvivl om, at vi savner at være tættere sammen med jer forældre,
både i dagligdagen og til diverse møder og arrangementer. Det er underligt at se tilbage på
et år, hvor vi ikke har haft nogen af vores årlige arrangementer, hvor vi som børn,
forældre og personale hygger os sammen. Det kommer forhåbentlig snart igen .
Det har også været udfordrende at være forældre under dette. Først en lang nedlukning,
hvor vi desværre kun måtte modtage en brøkdel af jeres børn. Derefter en genåbning, som
var markant anderledes end det vi kender til. Så var det lige som om det lysnede, og vi
begyndte at se lys for enden af tunnelen. Det blev dog desværre afløst af endnu en
omgang skrappe restriktioner og begrænsninger.
Men der har heldigvis også været en masse godt under coronaens indtog. Jeres børn har
været i mindre grupper og de samme voksne har været omkring dem hele tiden. De har
heller ikke skullet forholde sig til så mange børn og voksne og hverdagen har været mere
overskuelig.
I forhold til restriktionerne har vi været rigtig meget udenfor med børnene. Vi oplever, at
børnene er både superglade og supergode til at være ude. Et aktivt udeliv er fremmende
for det gode liv og barnets udvikling. Barnet styrker sin motorik, sin balance, sin
opmærksomhed og koncentration ved at være meget ude, ligesom immunforsvaret
styrkes. Barnets kreativitet og forestillingsevne styrkes ligeledes, når de bruger
naturredskaber som legetøj.
I skrivende stund ved vi ikke, hvordan hverdagen bliver efter juleferien. Som
udgangspunkt fortsætter vi som hidtil med de samme restriktioner, da der ikke
umiddelbart er indført skærpede restriktioner hos os. Men det bliver spændende at se,
hvad juleferien bringer.
1. januar starter Pernille, vores nye faglige leder. Hun får sin gang som pædagogisk faglig
leder i Overmarksgården, både i vuggestuen og i børnehaven. Det bliver rigtig godt at få
en ny faglig leder med ombord, og forhåbentlig har vi snart Stine tilbage. Hun er desværre
stadig sygemeldt, men når hun vender tilbage skal hun igen have sin gang i
Himmelrummet som pædagogisk faglig leder. Jeg overtager den daglige ledelse af
dagplejen i tæt samarbejde med Camilla, vores dagplejepædagog.
Jeg vil ønske jer alle sammen en god og fredfyldt jul og på et glædeligt gensyn i 2021 .
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