Årsberetning fra ledelsen i Kværndrup Børnehave 2017
Siden sidste generalforsamling er der heldigvis ikke sket mange uforudsigelige ting i Kværndrup
Børnehave. Det gør, at vi hovedsagelig har kunnet fokusere på børnene og har givet os plads og tid
til, at gøre det som vi helst vil nemlig pædagogik og udvikling af hvert enkelt barn.
Vi prøver i hverdagen at fokusere meget på det enkelte barn og vi vejleder, guider, støtter og
hjælper børnene med det som lige netop dette barn har brug for. Det kan være at komme ind i en
leg, at komme godt ud af en konflikt eller at turde gøre/sige noget som man ikke turde i går.
Da vi på hvert personalemøde gennemgår alle børnene og taler om deres udvikling, kan vi i
hverdagen lave en fælles indsats og støtte der hvor det er mest nødvendigt. Det skulle også gerne
betyde at I, som forældre ikke får 4 forskellige beskeder ligesom at vi hurtigt kan ændre på den
støtte/vejledning vi giver barnet hvis dets behov har ændret sig.
Vi laver sprogtest efterhånden på dem alle og der er sproggruppe to gange om ugen for dem som
har brug for dette. Vi samarbejder med div. eksterne partnere såsom talepædagoger, psykologer,
pædagogiske konsulenter m.m. samt laver indsatsplaner for de børn som brug for dette.
Indsatsplaner er et arbejdsredskab for os og vores samarbejdspartnere i forhold til hvordan vi støtter
barnet bedst muligt med en udfordring samt en måde vi kan evaluere om det vi gør, er godt nok og
om det virker. Indsatsplanerne bliver som hovedregel evalueret på det månedlige personalemøde.
På vores personalemøder taler vi ikke kun om børnene, men bruger også tid på at evaluere vores
pædagogik, læreplanen og vores hverdag samt de aktiviteter som vi laver. Vi arbejder efter vores
læreplan, handleguiden og læringsstjernen. Læringsstjernen ligger til grund for læreplanen og for de
mål som vi gerne skulle opfylde med vores pædagogik. Der er ikke noget og nogle aktiviteter som
vi laver som vi ikke har en dybere mening med, men for os er det vigtigt at hverdagen ikke er fine
ord og flotte sætninger, men at hverdagen giver ro, nærvær og mulighed for udvikling for det
enkelte barn.
Udover hverdagen i børnehaven har vi i åres løb også oplevet mange dejlige ting sammen:
I december måned var der nisser og julefest med besøg af nissen.
I januar og februar var storgruppen til svømning.
I marts var der skolebesøg og overleveringer til de 4-5 skoler som vi samarbejdede med i år. Der
var også afslutningsaften for storgruppen med en optræden og fællesspisning.
I maj deltog vi i Kværndrup Ugen med vores bud på en by i bevægelse. Resultatet hænger
stadigvæk her som en flot dekoration. Vi var også på koloni i maj. Vi har valgt at booke
spejderhytten igen til næste år i perioden 16. – 18. maj, da vi syntes lokalerne passer os og at
området bare er skønt med både marker, skov og strand. Vi har lige modtaget en donation på 5000
kroner fra Martin Hallager Thomsen – Cecilies far netop til næste års koloni.
I juni blev der afholdt en grillfest for alle i stedet for den sommerfest som vi førhen havde.
Juli og august brugte vi meget tid ude selvom det ikke blev til badebassin i år grundet vejret. I
august holdt vi også arbejdsdag, hvor vi fik ordnet legepladsen m.m. En stor hjælp for os i
hverdagen, da det kan være svært for os at nå alle de praktiske ting i hverdagen.
I september er vi blevet fotograferet og vi har afholdt en bedsteforældredag med mange deltagende
til en hyggelig indianerdag og fællesspisning.
Igennem hele året har der løbende været forældrekaffe samt åbnet hus for dagplejere ligesom vi
deltager i diverse møder med kommunen og eksterne samarbejdspartnere. Derudover har vi været til
rigtig mange fødselsdage i hjemmene samt afholdt en del i børnehaven.

Noget af det som vi bruger tid på i hverdagen er vores Bamseven.
Bamseven har sine egne døre ind til børnehaven og han bor bestemt hos os.
Bamseven er et begreb fra ”Fri for mobberi” som er et forebyggende antimobbeprogram til 0-8
årige, institutionspersonalet og forældrene. ”Fri for mobberi” er skabt af Mary Fonden og Red
Barnet og bygger på værdierne: tolerance, respekt, omsorg og mod.
Vi bruger aktivt kufferten med samtalekortene, klistermærker, musikken/rytmikken m.m. og alle de
store børn får en lille Bamseven som følger dem hele det sidste år i børnehaven.
Selve Bamsevennen er en lilla plysbamse som er rejst hertil fra Australien og som vi alle elsker. At
være Bamseven betyder, at vi hjælper og støtter hinanden i hverdagen. At vi viser omsorg og trøster
en som trænger. At vi har respekt for at vi alle er forskellige og kan forskellige ting samt at vi
prøver ting som vi ikke viste at vi kunne.
I dagligdagen taler vi om Bamseven begrebet med storgruppen. Vi bruger samtalekortene og
bøgerne. Vi uddeler Bamseven mærke og bamsevennen kommer på besøg i børnenes hjem.
Nogle gange bruger vi også Bamsevennen til at massere hinanden, da en af filosofierne i
programmet er at man ikke mobber en som man røre.
I hverdagen hører vi ofte børnene bruge ordret Bamseven. Både når de hjælper hinanden eller
støtter en lille i at de godt kan noget, men også når børnene oplever at der er en som ikke er en god
Bamseven. Børnene husker i hverdagen hinanden på at de skal være gode Bamsevenner samt på
hvordan man bliver en god Bamseven, de store børn lærer dette videre til de små børn.
Som forældre har I også en opgave i forhold til Bamsevennen og de gode råd til Jer hænger her på
stuen.
Jeg vil lige benytte lejligheden til at huske jer på at der er to facebook grupper tilknyttet huset her.
En facebook gruppe som børnehaven står for og en facebook gruppe som er et forældreforum uden
om børnehaven. Udover facebook har vi vores hjemmeside hvor man kan finde vores læreplan samt
kalender, nyhedsbreve, referater m.m.
Til slut vil jeg gerne sige tusinde tak for den støtte som vi modtager i hverdagen og på f.eks.
arbejdsdagen.

