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Årsberetning for Børnehusene Fredensborg 2020.
Forpersonens beretning:
Så blev det tid at se tilbage på året, der snart er gået – og sikke et år. Det blev hverken de
politiske ledetråde eller temaer fra Områdebestyrelsens årshjul, der stjal fokus. Men en
pandemi, der siden det tidlige forår har præget verden og vores hverdag. Det har betydet
nye vaner med sprit, afstand, opdeling af legeområder, frokostmadpakker. Ja, næsten alt
er blevet ændret – selv afleverings- og henterutiner. Men det har også givet nye erfaringer
på mange områder.
Da Corona ramte Danmark skabte det meget bekymring – også blandt os børnefamilier.
Der blev opstillet en lang række krav til børnepasningstilbuddene. Der var ikke meget tid til
at tænke. Der skulle handles med det samme. Og det blev der! Medarbejdere og ledere i
Børnehusene Fredensborg har vist, at de har et robust sammenhold og en stærk vilje til at
få ting til at lykkes. Det var afgørende for at den nye hverdag hurtigt fungerede for vores
børn. Vi forældrerepræsentanter, der har siddet med i Områdebestyrelsen, er løbende blevet orienteret om alle de tiltag, der er gjort for at få dagligdagen til at fungere og hele tiden leve op til nye krav og anbefalinger. En enorm opgave. Oveni dette, har I tålmodigt
hjulpet forældre, der ikke havde sat sig godt nok ind i de nye regler. Og ikke mindst, så
har I kæmpet for, at børnene fortsat skulle udvikles og ikke kun passes/opbevares.
På vegne af forældrerepræsentanterne i Områdebestyrelsen 2020, vil jeg her sige stor tak
til medarbejdere og ledere i Børnehusene Fredensborg for en kæmpe indsats i 2020.
Kate Oldenburg
Områdeleder:
2020 har for os alle været et usædvanligt år. Vi oplevede alle at meget forandrede sig i
marts måned da Covid 19 blev en del af vores hverdag. Vi har i dette år alle skulle omstille
os igen og igen i forhold til de vilkår der kom pga covid. Aflevering-hentning, moduler, adgang til huse, hygiejne retningslinjer, faste grupper osv osv. alt det og meget mere har haft
betydning for vores hverdag i Børnehusene Fredensborg. Tak fordi I forældre har været med
til at hjælpe nye måder at gøre meget på-godt på vej, tak for jeres tålmodighed også når
noget har været og kan være besværligt.
Selvom året har været anderledes har vi fortsat haft fokus på vores læringsmiljøer, nærvær,
udvikling, sprog, temaer og oplevelser. Vi ønsker at give alle børn en dagligdag med et
stærkt læringsmiljø, gode udviklingsmuligheder og deltagelse i fællesskabet. Vores læringsmiljøer har fokus på leg, dannelse, sprog, trivsel og at kunne være den man er.
I 2020 startede kompetenceløft forløb for pædagogiske medarbejdere omkring arbejdet
med den styrkede pædagogiske læreplan. På grund af covid blev forløbet ændret i den sidste del af året og dele af uddannelses forløbet er udsat til 2021. Vi fortsætter dog arbejdet i
husene og er i gang med implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan og fastholder dermed den positive udvikling, der er i gang.
Tak til jer forældre for et fantastisk samarbejde i et år hvor meget har været anderledes,
tak for jeres opbakning og jeres anerkendelse til medarbejderne.
Tak til alle medarbejdere for gennem året at finde nye løsninger, holde fast i smil, i nærvær
og hver dag gøre det bedste for at skabe en tryg, indholdsrig, lærende og udviklende dag
for alle børn i Børnehusene Fredensborg.
Tak for samarbejdet i Områdebestyrelsen med forældre og medarbejdere, vi har holdt møder på en ny måde på Web og alle har vist engagement og et ønske om, at bidrage til, at vi
sammen skaber de bedste rammer, udviklings- og deltagelsesmuligheder for alle børn i Børnehusene Fredensborg.
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Jeg håber I alle får dejlige juledage og selvom julen nok fejres på en lidt anden måde i århåber jeg I får gode dage sammen med jeres familie og nære. I ønskes alle en glædelig jul
og et godt nytår.
Mange hilsner
Sidsel Vang, Områdeleder
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