Nyt fra Dagmargården oktober 2020
Personale: Vi har ansat Julie som pædagog ved Tumlingerne og Helle som pædagog ved
Bamserne. Derudover har vi ansat Sukran som fast vikar i huset og Rikke som tilkaldevikar.
Velkommen til alle.
KV har ønsket at komme til at arbejde med de 2-3årige, derfor er han rykket til
Sommerfuglene.
Anja skal sammen med børnehavepædagogerne være tovholder på vores nye gruppe ”Mini
Krudterne” Det betyder samtidig, at Line skal være ved Spirerne frem til 31.3.21.

Børn: Vi går den kolde tid i møde. Det er vigtigt, at der er skiftetøj og tøj til årstiden i børnenes
rum i garderoben. HUSK hue og handsker. Da det samtidig betyder, at der er rigtig meget tøj i
garderoben, vil vi bede jer om at sørge for, at der er navn i børnenes tøj. Det er en stor hjælp
for børnene og os, hvis I hjælper til med at holde orden i jeres barns rum.
Mini-Krudterne: Vi vil frem til april 21, blive rigtig mange børnehavebørn, derfor har vi valgt at
oprette en midlertidig gruppe fra 1. november til 31. marts 2021. Gruppen vil bestå af 5-6 af de
ældste børnehavebørn fra henholdsvis Bamserne og Mariehønsene. De vil blive tilbudt
perioder af 14 dages varighed, hvor de er ”Mini-Krudter”. Anja vil hver dag mellem 8.30-15.45
være sammen med børnene. De vil få basislokale i det lille rum overfor stuerne. Planen er, at vi
gennem leg/læring og udfordringer vil arbejde med det enkelte barns nærmeste
udviklingszone. Vi vil på den måde tilgodese børnenes behov og samtidig give dem mulighed
for at danne nye legerelationer på tværs af Mariehøns og Bamse-grupperne. Alle børn
beholder deres tilknytning til deres nuværende gruppe. Det er også her børnene afleveres og
hentes hver dag. Vi vil gøre meget ud af at informere jer forældre om, hvornår jeres barn
tilbydes et forløb i gruppen, og hvad der arbejdes med i den pågældende periode.

Covid19: Da covid19 tallene i Danmark stadig er stigende, ser vi os nødsaget til at holde fast i
vores forholdsregler. Hvis vi alle hjælpes ad med at håndhæve reglerne, håber vi, at det ikke
bliver nødvendigt at lave yderligere stramninger.
Vi skal huske: At spritte hænder inden vi går ind i Dagmargården. Derefter er det første vi gør,
at tjekke ind og ud på DayCare skærmen. Ved aflevering af barnet skal man skal sørge for, at
barnet får vasket hænder og ansigt inden det afleveres. Børnene må ikke medbringe legetøj
hjemmefra. Alle børn skal afleveres i døren ind til stuen. Det er vigtigt, at I som forældre er
bevidste om at opholde jer så kort tid som muligt i institutionen, at I holder afstand til
hinanden og os på gangen og i garderoben. At større søskende i videst mulige omfang ikke
kommer i Dagmargården.
Børn der har været syge og børn der er testet positive for Covid 19 skal blive hjemme, indtil de
har været symptomfrie i 48 timer.

Hilsen Personalet

HUSK: generalforsamling med valg til Dagmargårdens bestyrelse d. 27.10 kl 19.00

