Beretning 2014

Så blev det igen tid til generalforsamling samt formandens beretning.
Tiden er bare fløjet af sted.
Sidste år måtte vi i august sige farvel til Aino, der havde valgt at gå på efterløn efter rigtig mange
år i børnehaven.
På sidste års generalforsamling kom det frem, at flere forældre savnede vores gamle ordning
omkring eftermiddagsmad, hvor man på skift skulle medbringe et sundt og mættende
mellemmåltid til alle børn.
Eftermiddagsmaden blev derfor genindført og bestyrelsen har udarbejdet en folder til inspiration.
I efteråret holdt børnehaven åben børnehave, hvor der var teater med ”Guldlok” – dette var en
succes og vil helt sikkert blive gentaget.
2013 og 2014 vil sikkert også blive husket for året, hvor der blev/bliver lavet kloakker. Dette har jo
ikke ligefrem gjort det helt nemt at få hentet og afleveret sine børn – men dette er ikke noget, vi
kan gøre noget ved – vi må alle tage det med et  og følge de anvisninger, vi får.
Min beretning i 2013 omhandlede det faldende børnetal som stadig præger hele Jammerbugt
kommune – hvilket også har været grunden til, at der ikke blev ansat en ny pædagog efter Aino.
Det faldende børnetal har medført, at børnehaven har haft megen fokus på at skabe
opmærksomhed omkring vores lille ”perle”.
Facebook er derfor blevet en ”reklamesøjle” for børnehaven, hvor mulige nye børn og forældre
kan smugkigge ind i vores lille hyggelige børnehave, hvor der er ro og overskud til at gøre en
forskel for hvert enkelt barn.
Facebook er endvidere en informationskilde til vores forældre og bedsteforælde, hvor man
således kan følge med i, hvad der sker i vores børnehave.
Det faldende børnetal har gjort, at der skulle tænkes anderledes – Blå Stue er derfor blevet lejet
ud pr. 1. maj 2014 til to dagplejemødre – Bodil og Sigrid. Dagplejen hedder Musvitten og der bliver
holdt indvielse samt åbent hus arrangement den 12. juni kl. 17.
Vi ser frem til samarbejdet med Musvitten og kan allerede mærke, at dette nye tiltag bliver super
godt.
Personalet i børnehaven har fået indrettet Rød Stue og køkkenet så alle børnehavens børn kan
være sammen – dette har virket rigtig godt og børnene er hurtigt faldet på plads og har skabt nye
legerelationer.

Forandringer er ikke altid nemme, men i disse tider er nytænkning en nødvendighed og vi må lade
forandringens vinde blæse over os og huske på, at se på de fantastiske muligheder der er og ikke
på begrænsningerne, der selvfølgelig også vil være der.
Bestyrelsen ser frem til indvielsen af Musvitten og åben børnehave – hvor vi håber, at et nyt navn
for vores børnehave vil blive offentliggjort 
På bestyrelsens vegne vil jeg takke personalet i børnehaven – håber I ved, hvor stor pris vi sætter
på jer og den fantastiske daglig dag I skaber sammen med børnene. En dagligdag, der er indholdsrig og
hvor der er plads til nærvær og omsorg for hvert enkelt barn og ikke mindst for hinanden.

