Nyhedsbrev for vuggestuen
August 2019
Kære forældre

Generalforsamling
Vi holder generalforsamling den 10. september fra kl. 19-21.30. Tilmeldingssedler
er kommet ud på stuerne. Emnet i år er Madmod og måltidskultur.
Carsten og Alette vil holde oplæg om emnet med efterfølgende debat. Herudover vil
Karen og jeg supplere med eksempler fra praksis.
Alle medarbejdere hørte Carsten og Alettes oplæg med den nyeste forskningsbaseret
viden tilbage i februar. Siden har vi til måltidet arbejdet med mange forskellige
prøvehandlinger.
I slutningen af denne måned afholder vi en workshop om emnet for medarbejderne,
hvor målet er at finde fælles fodslag omkring rammerne til måltidet. Vi blev meget
forstyrret af oplægget og det har affødt en del løse ender, som vi skal afstemme.
Fællesspisning
I løbet af de næste par måneder holder stuerne på skift fællesspisning, hvor I alle
spiser aftensmad sammen. Søskende er også inviteret.
Arrangementet starter kl. 17.15 – d.v.s. at alle børn skal være hentet fra vuggestuen
inden kl. 17.
Hver familie tager en ret med til den fælles buffet. Det er mest praktisk at medbringe
retter, der er klar til at stille på bordet og derfor ikke skal varmes i ovnene i
vuggestuen eller rettes an på fade.
Arrangementet slutter kl. 19.30, hvor alle hjælper hinanden med at rydde op. Som
forældre er man selv ansvarlige for at holde øje med sit barn og eventuelle søskende.
Ændringer i normering
Det er stadig ikke muligt at besætte 4 overbelægningspladser i vuggestuen, fordi der
er ledige normerede pladser i andre vuggestuer i området. Det betyder, at
organiseringen i vuggestuen laves om og tilpasses det nye reducerede antal børn. Fra
midt i september vil der være 3 medarbejdere på hver gruppe om formiddagen mod
tidligere 4.
5 medhjælperstillinger med hver 25 timer om ugen ændres til 3 stillinger med

omkring 32 timer om ugen. Der vil være færre medarbejdere i ydertimerne, hvilket
betyder, at perioden hvor vi går på legepladsen om eftermiddagen forkortes.
Aktivitetsgrupperne omtænkes i forhold til Den nye styrkede læreplan. Der er ikke
tale om nedskæring men en organisationsændring.
Personalet og jeg er i fuld gang med at omsætte de nye vilkår. I vil blive løbende
orienteret.
Modulskemaer
Husk at aflevere modulskema for oktober senest den 31. august.
Modulskemaerne ligger på hjemmesiden www.sktannagade34.dk.

Venlig hilsen
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