Nyhedsbrev Marts 2018.
Nyt fra kontoret
I februar a oldte vi fastelavn, trods et stort frafald af syge børn. Børnene har nydt det sne vi har ha og i
vinterferien blev det l leg på tværs af alle aldre, både SFO og børnehavebørn. Vi bagte, malede billeder,
spillede spil mm.
En lille opfordring l jer forældre er, at hvis i holder jeres barn hjemme hvad enten det er sygdom eller en
fridag- vil vi gerne have det af vide enten via sms, telefonisk eller intra. I vinterferie havde vi 10 børn der
ikke gav besked og vi vil gerne udny e vores personale ressourcer der hvor der er brug for det. Vi håber at i
vil hjælpe os med det.
I marts måned a older vi påskefrokost i børnehaven og SFOèn for alle børnene - der vil være opslag på
døren med dato. Denne dag kommer Påskeharen også forbi med et chokoladeæg l børnene.
Vi er påbegyndt at lave små huler ud af pil l børnene ude på legepladsen og glæder os l at børnene kan
beny e disse l sommer.
Sommerferie seddel og påske seddel er kommet op i børnehaven på døren og køleskabet. For SFO-børnene
vil der blive sendt en sommerferie seddel ud- som i skal udfylde og give l os. Påskesedlen for SFO-børnene
hænger på døren ind l SFOèn.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen Torsdag d. 24. maj 2018 kl. 17-19.30 – Der a oldes forældremøde for
alle!! Nærmere informa on følger.
Hilsen Helle C.

Kære forælder
I Vejen Kommune vil vi det bedste for vores børn. Derfor har vi i dag lbuddene sat fokus på at udvide vores
forståelse af teknologi og viden om digital dannelse. Vi vil i en højere grad begynde at anvende teknologi og
digitale elementer der, hvor det på bedste vis styrker vores pædagogiske praksis. Når et barn i vores
dag lbud f.eks. bruger en Ipad, så har det et pædagogisk formål.
Dag lbuddene i Vejen Kommune valgte, som en del af Vejen Kommunes digitaliseringsstrategi på 0-18 års
området, at ansæ e mig l at have et særligt fokus på digital dannelse for de 0-6-årige. Kort om min
baggrund, så har jeg beskæ iget mig med udvikling af interak ve læringsforløb og undervisningsværktøj
l brug i læseundervisningen. Jeg arbejder for at understø e børns udvikling ved at anvende teknologi og
digitale elementer, hvor det giver mening.
På billedet ses en Beebot i ak on. Det er en lille mekanisk Bi, som kan kodes l at bevæge sig. Den giver
børnene en oplevelse af programmering.

Digital dannelse er måden, hvorpå man bruger teknologi - både alene og i samvær med andre.
Ikke kun i et teknisk perspek v, som f.eks. “hvordan man trykker på knappen”, men
“hvornår og hvordan man skal trykke på knappen”.
Det kan nogle gange være svært, når en 2-årig kan ﬂere ng på en Ipad end den voksne, men vi skal blive
bedre l at være nysgerrig sammen med børnene og lære sammen. Vi voksne kan bidrage med struktur,
formål og fornu , og så kan vi lære de tekniske færdigheder sammen med børnene. Vi kan f.eks. igangsæ e
et forløb, hvor de helt små bruger Ipad'en l vendespil. Da Ipad'en er så intui v lærer de reglerne i en dlig
alder. En alder, hvor de endnu ikke har motorik l at vende fysiske brikker. Når reglerne er lært, vil barnet
hur gere kunne bruge øve sig motorisk, da energien ikke fordeles på både regler og motorik. Alle ak viteter
planlægges på et pædagogisk fundament med et pædagogisk formål.
I Danmark er det rela vt nyt at have fokus på teknologiforståelse og digital dannelse i så dlig en alder, men
også nødvendigt, så børnene bliver klar l skolestart. Som en del af de e ini a v og fokus opbygges
løbende en hjemmeside, som primært er et arbejdsredskab l medarbejderne i Vejen Kommune, hvor
erfaringer deles. Den vil derfor også vokse henover året. Du er velkommen l at søge inspira on i
“appﬁltret” eller l at se en kort video om digital dannelse i dag lbud.
Jeg ser frem l et fortsat godt samarbejde.
Venlig hilsen
Johannes Askou Hvingelby
Læringskonsulent
Vejen Kommune

Skovmyrer

Vi siger farvel l Signe, Axel, Frederikke, William og Simone. De rykker alle op l haletudserne 1. marts. Vi
har 2 fødselarer i marts: Frederik fylder 3 år d. 4. marts Johannes fylder 4 år d. 29. marts. Stort llykke l
dem begge.
Vi har i de sidste 2 måneder ha fokus på læreplanstemaet “sproglige kompetencer”. Vi har leget blandt
andet med rim og remser, læst og fortalt historier. Vi skal i marts og april arbejde med “Personlige og sociale
kompetencer”. Her vil vi blandt andet bruge “Fri for mobberi” l at snakke om følelser og venskab. Desuden
vil vi arbejde med styrkerne: Mod, samarbejde, venlighed/betænksomhed og nysgerrighed.
I må meget gerne tjekke op på ski etøjskasserne. Vi mangler o e strømper l børnene. Husk desuden
varme luﬀer og trøjer.
Venlig hilsen Lene og Helle S

Haletudser og Frøer
Velkommen l Signe, Axel, Frederikke, William og Simone som skal l at være Haletudser.
Lucas og Frederik L. bliver frø.
I marts måned vil vi arbejde videre med de personlige kompetencer. Vi vil spille spil, hvor der er en vinder,
klippe påskepynt, øve på fælles beskeder, øve begreber osv.
Vi arbejder også med styrkerne mod, samarbejde, venlighed/betænksomhed, nysgerrighed og humor.
Desværre kan vi ikke få en stor bus så vi alle kan komme ud på tur, så det venter vi med l april måned.
Hilsen Kate og Maj-Bri

Førskole
Så starter førskolen op igen. Maria, Mathias Ø, Jonas, Lucas og Soﬁe bliver førskolebørn.
Vi starter op med lidt forskellige opgaver. Vi skal lige prøve os frem/øve os på hvad det der førskole er for
noget. Vi er i førskolerummet hver mandag og onsdag fra 9.30 – 11.30.
Onsdag d. 14. marts tager vi l fortælle me på Rødding bibliotek. Vi kører kl.9.00.
Glæder mig l at vi skal i gang.
Venlig hilsen Maj-Bri

