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Nyhedsbrev 33/2021
Nyt fra Børnehuset:
Så er ferien stort set helt ovre og alle folk er kommet tilbage fra velfortjente
sommerferier. Ugen startede med lidt sygdom i huset, så der blev hygget i
grupperne. I småbørnsgruppen blev der lavet sommerfugle, som skal pynte flot
op på stuen i de kommende uger. Der er også lavet frokost sammen med
børnene, samt vi har været på gåtur og besøg i gymnastiksalen

.

Onsdag stod den på varm mad til alle børn. Menuén stod på kylling i cola, med
groft bulgur. Uhmm hvor det smagte.
Onsdag blev der også afholdt gruppe-inddelingsfest i børnehaven. Det er en stor
dag for alle børn, hvor man får sit farvebånd, der viser hvilken gruppe man skal
være tilknyttet frem til næste sommerferie. Lige nu, er der kun 2 børn i rød gruppe,
men denne fyldes op stille og roligt, når der er småbørn der fylder år. Rød-gruppe
bliver på 6 børn inden sommerferien næste år. Grøngruppe er også på 6 børn og

så er der hele 9 børn i Rød Gruppe, som er dem der skal starte i skole næste år.
Dagen blev fejret med ostehaps og saltstænger.

I børnehavegruppen oplever vi, at børnene er utrolig gode til at lege med
hinanden. Ja, der er tider, hvor børnene er uenige og bliver uvenner. Men de er
utrolig gode til at undskylde for hinanden, tilgive og komme videre.
Pigerne bruger meget tid på at tegne, læse og lege i dukkekrogen. Drengene
bygger kæmpe togbaner, bygger med byggeklodser eller leger med bilerne. Når
vi leger ude, kan vi godt mærke at vi har fået cyklerne fixet. Der bliver brugt
megen tid på at cykle rundt, både alene men også på de cykler hvor der er plads
til flere på eller ved at have en vogn bagefter.
Vores højbede og bærbuske er også blevet støvsuget for bær og andet spiseligt.
Det er skønt at se, hvor nysgerrige og modige børnene er på at smage nyt og på
at gå på opdagelse i naturen.

I SFOen leges der også med stort set alt. I denne uge kom der to nye legehuse,
som er blevet brugt flittigt… Ja for selvom man er 9 år, er man da ikke for gammel
til at lege.
Vi har en lille opfordring til jer alle. Vejret skifter hele tiden, og derfor skal alle børn
have regntøj og gummistøvler med herhen. Vi bruger meget tid på at skifte tøj fra
yderst til inderst. Tid som vi kunne bruge mere effektiv sammen med jeres børn.
Der er opsat seddel med tilmelding til vinterferien som hænger ved opslagstavlen
på gangen. For SFObørnene får de alle en seddel med hjem som bedes afleveres
senest d. 10. september eller på mail til boernehuset@arrildfriskole.dk
Lidt oplysning om Tryghed, troværdighed og forudsigelighed i hverdagen
Tryghed er en forudsætning for udvikling og læring hos barnet. Tryghed er et
grundlæggende behov hos alle mennesker. For at et barn skal kunne føle sig
trygt, skal vi som personale skabe tryghed for barnet. Tryghed for barnet
fremkommer, når vi som personale og omgivelserne er troværdige og
forudsigelige. Samtidig er det vigtigt at vi er nysgerrige, anerkendende og
nærværende over for barnet. Vi skal lytte og være nysgerrige på det, barnet
fortæller os og deltage i barnets samtaler. Det skaber tryghed hos barnet, når vi
er lyttende og spørger ind til det, barnet fortæller og derved viser at vi er
interesseret i barnets fortællinger.
Troværdighed handler om mere end at overholde aftaler; det handler også om at
vi justerer os i forhold til barnet, således at målet stadig nås og at barnet fortsat
imødekommes på sit behov. I Arrild Børnehus gør vi det ved, at vi skaber små
læringsrum, hvor vi planlægger aktiviteter der tager udgangspunkt i det enkelte
barn. Et barn skal mødes der hvor det er. Det betyder i praksis, at et barn på 3 år
til tider skal have opgaver der normalt ville være svære til en 3 årig og andre
gange skal opgaverne måske være af lettere grad. Det er vigtigt, at vi kender det
enkelte barn og tager udgangspunkt netop der hvor barnet er. Ved at vi har lavet
flere små læringsrum og delt børnene op i mindre grupper, vil vi lettere kunne
tilbyde aktiviteter der passer til den enkelte. Det samme gør sig gældende
hjemme. Stil ikke højere krav end barnet kan håndtere.
Forudsigelighed handler om at vi som personale skal være tydelige og
genkendelige i vores fremtræden og adfærd, og handler samtidig også om
genkendelighed i hverdagens rutiner og rammer. Hvordan gør vi så det i Arrild
Børnehus. Der kan til tider være ”run” på, og sygdom er man ikke selv herre over
og af og til har personalet også brug for en fridag. Vi prøver dagligt, at skabe en
forudsigelighed, ved at have faste rutiner som børnene kender og er trygge ved.
Dette kunne være dagsrytmen som børnene kender ud og ind, eller rutinerne
omkring spisetid (rydde op, tisse, vaske hænder, spise, rydde op, afslapning) og
vi gentager i morgen igen. Så vidt det er muligt, er det også de samme voksne
som børnene møder hver dag. Her er det en stor fordel, at vi har både
småbørnsgruppe og børnehave under ét og samme tag. På den måde kender

alle børn og voksne hinanden, og skulle der være sygdom eller kurser.
Tydelighed betyder også, at børnene ved hvor de har os. Når vi siger noget ”ja”
eller ”nej”, så skal vi også mene og vise det. Men det kender I naturligvis også
selv hjemmefra.
Så hverdagen her er præget af tydelige voksne, faste strukturer, trygge og kendte
rammer samt voksne der vil børnene det bedste, hver dag.

På børnehusets vegne René
Sæt stort X i kalenderen:
•
•
•
•
•
•

19. august
23. august
25. august
31.8. – 2.9
10. september
18. september
Uge 37-38

Gruppe Opdelingsfest
Personalemøde
René fri
René på hygiejne kursus
Sidste frist for tilmelding til efterårsferien
Arbejdsdag for alle
Tema-uger

Nyt fra skolen:
Så er alle kommet ind i den daglige gænge. Der bliver arbejdet med forskellige
opgaver på klasserne samt på gangen. Der lyder arbejd summen overalt. Herligt.
Ligeså bruger vi tid på at styrke fællesskabet i alle klasser. Hjælp gerne jeres
barn med at skabe legeaftaler – Der er nye elever i alle klasser, der skal
inkluderes i fællesskabet.
Buskort.
Husk at genaktivere buskortet hurtigst muligt. Dette kan ske i en Sydtrafik bus
Test uge 34
I kommende uge er testtiderne tirsdag og fredag 10.15-11.30
Glemt tøj
Der ligger stadigt meget glemt tøj – så kom endelig forbi og måske finder du
noget, der tilhører dit barn.
Forældremøde.
Planlægningen er i fuld gang.

Vi håber, der er flere forældre der melder sig til. Det er en vigtig del af skolens liv,
at vi mødes og deltager i det store fællesskab.
Morgenmotion.
Så kender alle løbe ruten og i dag har eleverne spillet rundbold.
Denne morgenaktivitet giver våde sokker og sko, så det er vigtigt at alle har
skifte-sko og sokker med.

Vigtige datoer i kommende uger:
Uge 34
29.08 Konfirmation i Arrld kirke
Uge 35
01.09 sidste frist for Fripladsansøgning
Sidste frist for tilbagemelding vedr. arbejdsdag – se nyhedsbrev 32.
Uge 36
06.- 07.09 Naturens dage
06.09 Bestyrelsesmøde
09.09 Fælles forældremøde 18.30-21.30
11.09. Arbejdsdag
Uge 37
14.09 konfirmand opstart i Arrild
Uge 38
Uge 39
Uge 40
04.10 SH 0./1. og 2./3.
07.10 SH 2./3.
Uge 41
12.10 SH 4./5.
13.10 SH 6./7./8.kl
14.-15.10 Færdsel og motion
Uge 42
Skolens elever holder efterårsferie

Husk fælles forældremøde for skolens elever 09.09.21
Husk arbejdsdag 11.09..2021

Venligst Mie

