Beretning Spjellerup Fribørnehave, SFO og klub 2011/2012.

Så er der gået endnu et år i Spjellerup Fribørnehave og SFO / klub – alle vores
skønne børn er blevet et år ældre og der er sket virkelig mange ting.
Vi er gået fra at være en lillebitte børnehave, SFO og klub, til nu at have en størrelse
der kræver plads og stiller noget større krav til organisation og kommunikation – og
det er et kontinuerligt udviklingsarbejde. Vi har fuldt optaget i børnehaven dvs. 45,
over 50 børn indskrevet i SFO’en og ca. 30 i klubben, og nye børn står og venter på
at komme ind, vi sender 17 børn fra børnehave til skole og SFO og 9 fra SFO til klub.
I løbet af året har vi haft diverse arrangementer hvor børn, personale og forældre
har været involveret, og jeg vil blot nævne nogle af tingene:
- Vi har holdt forældremøde med valg til børnehavens forældrebestyrelse –
rigtig stort fremmøde og let at få besat alle posterne i forældrebestyrelsen /
forældrerådet.
- Der har været forældrebestyrelsesmøder
- Der har været arbejdsdage hvor vi bl. a. har fået ordnet legeplads, shinet ude
og inde, forældrerengøring til vores alles glæde, diverse rep. og forbedringer
hvor forskellige forældre har stillet deres ekspertise til rådighed – tak for det!
Og tak til Janne, vores altid aktive pedel, som har bygget det shelter som
sovebørnene snart skal rykke ud i; og tak til børnehaveforældrebestyrelsen for
det store arbejde det var at ansøge og få bevilliget midlerne til shelteret.
- Fællesspisning har vi også holdt i BH – traditionen tro kan vi vel sige – det er i
hvert fald 2. gang det sker; fernisering, julefrokost og som noget nyt
påskefrokost med forældrehjælp. Det har været rigtig hyggeligt og dejligt at I
bakker op. Generelt er der et stort fremmøde.
- Forældresamtaler
- Intromøder / fælles forældremøder SFO / skole
- Fester og arrangementer i klubben, som er godt besøgt, også til dagligt,
børnene er glade for at det er Tomas der huserer. Han har formået at skabe et
frirum til vores unge mennesker – et sted de kan lide at være.

- Pæd.weekend med forældrepasning i BH og SFO om fredagen. En succes som
vi helt sikkert gentager.
På pædagogisk weekend fik vi færdiggjort vores årshjul, som tydeliggør hvad vi skal
igennem på et år for bl.a. at opfylde læreplanerne. Vores arbejdsredskaber er derfor
læreplanerne med tilhørende temabeskrivelser – under hver temabeskrivelse ligger
forskellige projektbeskrivelser, som igen munder ud i konkrete ugeplaner – og disse
udmeldes til forældre via intra. Vi fik også lavet størstedelen af vores
børnemiljøvurdering, således at de kan vedlægges læreplanerne og der bliver
sammenhæng imellem et godt børnemiljø og vores pædagogiske praksis.
Vi har også arbejdet med evalueringskultur, for kun ved at evaluere på det vi går og
gør, har vi mulighed for at blive bedre.
Brobygning og samarbejde har høj prioritet her og er i konstant udvikling, og lige nu
er der meget fokus omkring indskolingsforløb med kommende skolebørn fra
børnehaven; de starte introdage 1. juni og konkret handler samarbejdet om
planlægning, besøg og gode, trygge overgange til det nye og spændende.
Brobygning mellem SFO og klub har også været i gang længe, og vi har et
samarbejde med den kommunale dagpleje i Spjellerup, som i vinterhalvåret har en
ugentlig besøgsdag / aktivitetsdag i børnehaven.
Vi har af et par omgange haft pædagogisk tilsyn i børnehaven af den kommunale
pædagogiske konsulent og en sundhedsplejerske; og vi er nu både godkendt og
anerkendt som privat børnehave, og opfylder til fulde de krav der stilles, selvom vi
kun har været i gang i knap 2 år – det kan vi godt være stolte af!

Vi er nu fuldtallige personalemæssigt – både hvad angår ansættelser og afsluttede
langtidssygemeldinger, og det skal ikke være nogen hemmelighed at det er med slet
skjult stolthed at jeg fortæller at det er et fantastisk personale vi har, der i den grad
har formået at dække ind for hinanden og mig, mens jeg har været væk og de har
knoklet for at få tingene til at hænge sammen – og det glæder mig rigtig meget når
jeg får en kommentar som forleden hvor en mor sagde til mig at ”man næsten ikke
kunne mærke at jeg havde været væk.” Så stor ros til alle.

Vi er nu klar til næste step – at få implementeret de tiltag vi har arbejdet med
gennem året, udvikle nye tiltag – vi kan jo slet ikke lade være, øge samarbejdet og
brobygningen og som nævnt er en lokaleudbygning forestående; så det nye år
tegner allerede nu mindst lige så spændende som det forgangne, og med personale,
bestyrelser og forældre der kan tage fat skal det hele sagtens lykkes.
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