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Juletræsfesten 2018 var et Nissebal
- og salen omdannet til en stald, så
nissen følte sig hjemme

Hans Toft giver hånd til Børnenes
Grundlovsdag

KribleKrable-dage i vores have

2018 har været endnu et begivenhedsrigt år i Gentofte
Børnevenner. Vi har fortsat rådgivet om drift og udvikling,
tilbudt uddannelse og faglig inspiration for personale og
bestyrelser samt hyggelige aktiviteter for børnefamilier.
Her kommer en kort oversigt over året der gik:

FAMILIEAKTIVITETER
Vi har traditionen tro lagt hus til fastelavns- og juletræsfest. Som altid er der stor opbakning og også folk på venteliste til arrangementerne. Ligeledes har vi i løbet af året
fortsat samarbejdet med Fie Illum og Paula Martinez ved
at tilbyde Leg og Bevægelse for børn og deres forældre
om søndagen. Et nyt, populært tiltag her i efteråret er
Familieakrobatik, som Paula Martinez også stod for.

MASSER AF GODE AKTIVITETER FOR BØRNENE
Vi gør os stor umage med at finde aktivitetstilbud af høj
kvalitet, som vi tilbyder vores medlemsinstitutioner med
store rabatter. 10 institutioner har således haft besøg af
Dr. Lyd – musiker Anders Bøgelund – der viste og fortalte
om lydenes univers.
For at støtte op om indsatsen for at styrke børns motoriske udvikling har vi i år tilbudt 7 institutioner en plads
i vores Bevæg dig og lær-kampagne. Motorik-specialist
Paula Martinez, der stod for kampagnen, tilbød en kombination af kompetenceudvikling og supervision af personalet, motorikforløb for børnene og rådgivning af forældrene.
31. maj lagde vi, traditionen tro, hus og have til
Børnenes grundlovsdag, hvor 180 børn deltog i forskellige kreative, motoriske, tankevækkende og hyggelige aktiviteter under overskriften Børns ret til leg og fællesskab.
Dagen blev sat festligt i gang af borgmester Hans Toft, der
gav hånd til alle børn.
I maj lagde vi også have til KribleKrable-ugen i
samarbejde med Grøn Guide, Karen Stevnbak Andersen
– her kom de små buttede næver i nærkontakt med jord,
insekter og planter.
Gentofte Børnevenners Fonde har igen i år givet penge
til bondegårdsture, babyjazz, teaterbesøg, kreative aktiviteter m.m.

KOMPETENCEUDVIKLING OG INSPIRATION
Vi har i år haft fokus på det gode forældresamarbejde
med Kirsten Birk Olesen fra Følgeskabet. Hun har dels
holdt oplæg på vores Årskonference og dels forestået
workshops i flere af vores institutioner, der har udmøntet
sig i en vision og et sæt leveregler for det gode forældresamarbejde samt samarbejdsprincipper ml. institution og
hjem. For at understøtte det arbejde har Gentofte Børnevenner også udarbejdet en vision for forældresamarbejdet, samarbejdsprincipper og et inspirationskatalog med
eksempler på leveregler.
På Årskonferencen var der også engagerende oplæg om
at slippe legen fri ved Mads Brodersen, leder af Vends
Motorik- og naturskole, og et inspirationsoplæg om betydningen af fagter for at hjælpe sproglig udvikling på
vej hos de mindste ved Lotte Salling, forfatter til bl.a.
Musetrin og troldetramp – massageremser for børn.
Som altid har vi afholdt bestyrelseskurser, både forår og
efterår, så de nye medlemmer af bestyrelserne kan blive
klædt godt på til opgaven.
Lederuddannelsen, i samarbejde med Copenhagen
Coaching Center, har i år haft 12 kursister, der fortsat
imponerer med et højt fagligt niveau og engagement.
Gentofte Børnevenners uddannelsesfond støtter dette
initiativ.
Stephan Hermann, rektor på Københavns Professionshøjskole, holdt et oplæg på Ledelses-forum i september om
at få den faglige stolthed tilbage til pædagog-faget og om
betydningen af faglig ledelse.
For ikke at glemme vores pædagogiske konference – i en
helt tætpakket sal - om at få legen frem i fokus med oplæg af udviklingspsykolog og legeforsker Ditte WintherLindqvist.
SIDST MEN IKKE MINDST...
Vi er stolte og glade for at kunne lancere en ny hjemmeside her i december: www.gbv.dk Den er mobiltilpasset,
så det bliver lettere at følge med i, hvad vi laver og hvilke
arrangementer, I kan deltage i – direkte fra mobilen. Vi vil
samtidigt opfordre jer til at melde jer ind i foreningen og
dermed støtte vores arbejde: www.gbv.dk/bliv-medlem/
Tusind tak for jeres støtte og opbakning til Gentofte
Børnevenner. Vi glæder os til at byde 2019 velkommen og
fortsætte det gode samarbejde med jer alle.

Paula Martinez igang med
Bevæg dig og lær-kampagnen

Lotte Salling lærer os om fagter og
sproglig udvikling

Gentofte Børnevenners nye julekort
med vores røde hus i baggrunden tegnet af Karina Posborg

I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår
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