Forældre fortæller:
Hvordan oplevede I Jeres start i SpilLoppen?
Hvordan oplever I Jeres barns hverdag i SpilLoppen?
”Det var med bankende hjerte og stor nervøsitet, da vi som forældre modtog
datoen på vores første besøg i børnehaven ”SpilLoppen” i Resen.
Jeg ved ikke hvem der var mest nervøs, vores datter Aya eller os som
forældre. Vi havde afsluttet et rigtigt positivt forløb i vuggestue, men ønskede
at vores datter skulle gå i en børnehave i det område, hvor hun sidenhen
skulle starte i skole, så hun allerede i børnehaven kunne følge hende igennem
skoletiden. Vi er ikke oprindeligt fra Skive og havde derfor intet
forhåndskendskab til SpilLoppen. Vi valgte derfor på baggrund af beliggenhed,
og fordi deres vision/profil om musik og bevægelse gik godt i tråd med vores
værdier og Ayas interesser.
Den første dag, hvor vi var på ”forbesøg” i SpilLoppen, gjorde dog hurtigt
vores bekymringer til skamme. Jonna, som blev Ayas primære pædagog, viste
os rundt i en institution, hvor der er skabt rammer med områder til både ro og
fordybelse og områder til leg, larm og alt det kaos, som mange børn på et sted
skal/kan skabe. Derudover blev vi vist rundt på et kæmpe udeareal med
diverse legeredskaber. Undervejs fortalte Jonna om stedet, dets værdier og
hverdagen i det hele taget. Det var dermed en lidt roligere mor og datter, der
kunne gå hjem efter det første besøg i SpilLoppen.
Her, omkring 2 år senere, er Aya og vi som forældre hjemmevante i
børnehaven. Hverdagen i SpilLoppen er præget af forskellige aktiviteter – ofte
med fokus på musik og bevægelse, men først fremmest, er det et sted, som er
præget af et yderst engageret personale, som har været i stand til at se, lytte
og udfordre vores datter på allerbedste vis.
Vi har oplevet, at en eventuel bekymring er blevet taget alvorligt og ikke
mindst taget hånd om omgående. Samtidig er det en institution, der trods
normeringer og stram økonomi stadig prioriterer at tage på koloni med
børnene, laver musikforløb med lærere udefra, efteruddanner personalet og
afsætter tid til bare at være sammen med børnene.
Jeg kan kun sige, at vi som forældre glæder os til, at vores yngste datter
Isolde skal begynde i SpilLoppen – det bliver med roligt sind, tørrre håndflader
og måske når både Isolde og vi faktisk bare at nyde den første tid- i tryg
overbevisning om: - SpilLoppen er et fantastisk sted at være…….
Kristina Spanggaard, mor til Aya, 5 år.

Vi blev mødt af imødekommende, lyttende og nærværende voksne, der aktivt
og empatisk tager del i vores børns start i børnehaven.
De havde fokus på vores børns start i børnehaven.
De havde fokus på vores børns behov, så hele introduktionen blev yderst let og
forløb helt optimalt og uden komplikationer af nogen art.
Vi kunne ikke have ønsket os en bedre opstart, og dette er heldigvis fortsat
med det gode samarbejde omkring vores børns hverdag i SpilLoppen.
Me de rolige, hjemlige og strukturerede rammer, dannes det et godt miljø for
vores børn at færdes i.
De planlagte faste aktiviteter(eksempelvis værksted, musik, legetøjsdag,
maddag, motorik og ture ud af huset) er dejlige input til børnehavelivet, og det
forstærkes af husavisen og andre oplysninger via internettet samt billeder og
opslag.
Den kontinuitet der er i SpilLoppen, er fundamentet for en positiv sund
udvikling af vores børn – ud fra vores værdisæt.
Vi kan give vores bedste anbefalinger til afdelingen og det stærkt engagerede
personale, som virkelig gør en forskel.
Heidi og Allan Bundgård, forældre til Sebastian 4 år og Johanne 5 år.

