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VEJLE KOMMUNE

Der er for lidt hænder til at hjælpe ungerne i overtøjet (de der endnu ikke kan selv) så de får det ordentligt på og ikke bliver våde under flyverdragten.
Det er aldrig personalets skyld, men DER MANGLER RESURSER....
Der har været stor udskiftning i personalet, hvilket jo er en udfordring for stringensen i dagligdagen.
Jeg hører sjældent - stort set aldrig noget om, hvordan mit barns dag har været, med mindre jeg selv spørger ind.... det ville være dejligt med større fokus på at skrive i “dagbogen” på
DayCare!
Er generelt tilfredse. Som forældre oplever vi at der er en høj personaleomsætning. Der er sikkert ikke ressourcer til at køre lidt med "buffer" i perioder, men det virker til at der er en del
midlertidige ansættelser. En midlertidig ansat stopper og så kommer der lidt efter en ny midlertidig ansættelse.
Afleveringssituationen kunne vi godt ønske os mere hjælp til. Især når stuen ikke er åben om morgenen, står vi tit og "træder vande" i et forsøg på at sige farvel. Det vil være rart hvis den
voksne rent fysisk tager imod barnet (mere end at sige godmorgen) og hjælper med at sige farvel og sætter barnet i gang.
Flere af pædagogerne virker sure. Der bliver givet hentydninger til ting pædagogerne er trætte af ved barnet eller nogen af de andre børn. F. Eks kræsenhed. Synes det ville være bedre at
nævne dette som noget konkret til den pågældende forælder hvis der er et problem. Har også oplevet en pædagog sige om et af de andre børn: jeg kan altid lugte hvilket tøj der er hans,
føj. Det får mig til at tænke på hvad vedkommende så kan finde på at sige om mig og mit barn.
Jeg har måtte svare “ved ikke” til mange ting, da vi ikke får meget info. Mit barn trives så jeg har ikke haft behov for at spørge ind, men det betyder også, at jeg ikke ved meget om, hvad
der foregår i det daglige.
Savner mere dokumentation, der tydeliggør/synliggør det i arbejder med. Dokumentation i form af billeder/kort tekst, omkring hvad dagen har budt på. I laver mange gode ting/aktiviteter,
men meget af det, finder vi som forældre ikke ud af, især ikke når man ikke har et meddelsomt barn
Synes at overgangen fra dagpleje til børnehave var meget svær. Vi mangler den voksne kontakt, så man føler man "overdrager" ansvaret for sit barn til nogen. Heldigvis er vores barn rigtig
glad for at komme i børnehaven - så det har gjort det lettere. Men dialogen med en voksen i hente-bringe-situationen kunne godt være meget bedre.
Synes beskeder om eks. Sampasning og sociale arrangementer kommer med få dages varsel !
I et forløb med manglende positiv udvikling i barnets sociale adfærd - synes børnehaven at være sene til at inddrage ekstern læringspartner.
Unge godt bruge et kvarters ekstra åbningstid om eftermiddagen, så man kan nå at arbejde til kl. 16 og stadig nå at hente i både dagpleje og børnehave.
Vi er glade for Solsikken, især de ansattes engagement og tilgang til børnene. Dog er der mange børn på lidt plads - forhåbentlig bliver der ikke flere. Og i indimellem kunne vi ønske os en
bedre modtagelse af vores datter om morgenen - om hendes start på børnehavedagen bliver god eller mindre god afhænger ofte af, hvilke voksne, der er mødt.
Vi oplever alt for tit at komme til en stue med børn i leg, uden opsyn af en voksen. Det virker som om der er for få hænder i morgentimerne
We feel as if some of the staff feel uncomfortable communicating with us in English, but our Danish is not complete enough to fully understand conversations in just Danish. We have also
been disappointed with how Everett appears when he gets pick up in the afternoons. it seems as though there is not enough staff, particularly later in the day, to keep the children
organized and engaged as well as speaking to parents as they come for the children.
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