Nyhedsbrev fra Egeknoppen
Siden august 2015 og frem til juni 2016, er der sket nogle spændende
ændringer i jeres allesammens lokale daginstitution Egeknoppen.
I 2015 blev Egeknoppen en del af område Bramming og i den forbindelse
fik institutionen ny ledelse. Områdeleder, Susanne Olesen og daglig
pædagogisk leder, Trine Lind.
I 2016 har vi valgt at etableret ny legeplads til vores vuggestuebørn,
samt en opgradering af den eksisterende legeplads til børnehaven. Vi er
pt. lige er ved at lægge allersidste hånd på de grønne arealer.
Forældrerådet for egeknoppen har bidraget – stor tak for dette.
Der er lagt stor vægt på kvaliteten af materialer og den fysiske indretning
af legepladsen i forhold til det pædagogisk indhold. Vi tilbyder børnene
gode rammer, der sikre plads til fysiske udfordringer, plads til stille lege
og vilde lege, samt sanseoplevelser. Der er etableret udendørs
musikinstrumenter, sansebede, trampolin, rutsjebane og meget mere.
Derudover har vi i et lille årstid arbejdet sammen med kulturskolen
omkring musik, billedkunst og drama med de ældste børn i børnehaven.
Det har været berigende, læreridt og udviklende for vores børn. Det har
været et super spændende forløb, som i sikkert også har læst i
ugeavisen.
I den faglige pædagogiske praksis har vi stor fokus på vores andel af og
bidrag til, at støtte det enkelte barns trivsel og udvikling. Vi arbejder ud
fra et anerkendende perspektiv og med stor
respekt for det enkelte barn og den enkelte
familie.
I egeknoppen er vi pt. 13 medarbejdere der til
dagligt har fornøjelsen af 20 dejlige
vuggestuebørn og 30 skønne børnehavebørn.
Vuggestue og børnehave er fysisk delt op i
hver sin afdeling. Vi arbejder tæt sammen med
hinanden og arbejder meget målrettet med
overgangen fra vuggestue til børnehave.
Her i Grimstrup har vi nogle af Esbjerg
kommunes bedste rammer og en meget stor
grad af trivsel. Vi håber i kommer forbi og kigger på vores dejlige
institution til åben landsby.
På vegne af hele personalegruppen
Trine Lind

