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Kære forældre  

 

Planlægningsmøder 

For at kunne imødegå de krav der ligger i den nye læreplan om dokumentation, data 

og evaluering har pædagogerne stuevis fra i år 5 årlige planlægningsmøder á 2 timer. 

På disse møder skal pædagogerne beslutte og planlægge et pædagogisk fokus. Ved 

hjælp af dokumentation og data skal de også evaluere den forgangne periode. Der 

har udelukkende været positiv feedback fra de nyligt afholdte møder. Formen giver 

tid til fordybelse.  

READ for vuggestuebørn 

I løbet af den næste måned går vi i gang med READ for vuggestuebørn. READ 

understøtter vejledningen af jer forældre og sættes i spil som en del af vores samlede 
sprogindsats. Formålet med READ 0-3 år er at styrke barnets sprog og tidlige 

læselyst ved at inddrage jer forældre. I READ er der fokus på samværet om og 
glæden ved bøger. Indsatsen READ er baseret på flere forskningsprojekter, der viser, 

at når forældre læser med deres barn, så har det en positiv effekt på barnets 

sproglige udvikling og senere læsefærdigheder. 

I READ får I udleveret en taske med én eller flere bøger samt en mappe med 
vejledningsmateriale. Vejledningsmaterialet giver jer viden og idéer til, hvordan I kan 

læse og lege med jeres barn. I vuggestuen vurderer vi hvilke bøger, der skal i tasken 
afhængig af jeres barns alder og interesse. Derudover har I forældre adgang til en 

film, der konkret viser, hvordan I kan læse, lege og samtale med jeres barn. Alle 

materialer finder I på www.aarhus.dk/read. 

I hører nærmere så snart vi har modtaget materialet. 

Afkrydsningssedler 

Det er MEGET vigtigt, at I om eftermiddagen skriver tidspunktet for, hvornår I har 

hentet jeres barn. I tilfælde af brand er disse tidspunkter vores garanti for, at jeres 

barn er hentet. Vi skal hele tiden præcist vide, hvilke børn der er tilbage på stuerne. 

Afkrydsningssedlen er vores checkliste for, hvilke børn vi skal have styr på og 

evakueret. 

 

http://www.aarhus.dk/read


Modulskemaer  

 

Husk at aflevere modulskema for april senest den 29. februar.  
  
Modulskemaerne ligger på hjemmesiden www.sktannagade34.dk. 

 

 

Venlig hilsen  
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