December 2018

Træet 2019
Kære forældre
Vi har sendt et brev ud til jer på Genvej, om baggrunden for at arbejde med temaet træet i 2019 – hver for
sig – og i vores fællesskab i Ribisgården og Børn & Miljø.
Et spændende år venter forude, hvor vi vil fordybe os i ét overordnet emne. Vi har valgt træet, fordi det
åbner for et væld af aktiviteter, hvor vi kan komme rundt om alle læreplanens temaer – og fordi det falder
så fint i tråd med, at vi beskæftiger os med læreplanstræet, som vores visuelle pædagogiske
tilrettelæggelse. Træet vil således være et middel til at nå målet i forhold til kerneopgaven; at skabe trivsel,
udvikling, læring og dannelse. Måden, træet vokser på, symboliserer den langsommelighed vi stræber efter,
og sidst men ikke mindst symboliserer træet noget rodfæstet – vores værdier.
For at starte året 2019 op med den ønskede langsommelighed og fordybelse og med udgangspunkt i
børnenes perspektiv og samskabelsen med jer forældre, har jeres barn fået denne pose med hjem i
juleferien.
Juleønsket er, at I undervejs i ferien – og inden børnene kommer tilbage 2. januar,



Har talt med jeres barn om, at vi skal arbejde med temaet træet
Har fundet noget sammen med jeres barn, som har med træ at gøre - som de kan putte i posen og
bringe med tilbage til institutionen lige efter ferien.
Hvis posen er for lille, medbringer I bare en større med navn på… Er der noget, der har gjort
indtryk, som ikke fysisk kan komme med, er I velkomne til at tage et billede og medbringe et print.
Det er kun fantasien, der sætter grænsen…

I det nye år vil vi tage udgangspunkt i det børnene bringer med – og se hvilken vej vi kommer til at bevæge
os henad til en start.

Med i posen her følger et lille skriv om grantræet v. Bisse Falk og Lene Kallenberg
Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår!

