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Nyhedsbrev & Hilsen fra Kontoret.
Det er bedre at have en ”god nok” mor/far end at have perfekte forældre.

Winnicott.

Sådan skrev børnelægen og psykologen Donald Winnicott tilbage i 70’erne, - og hvad kan han
mon have ment med det? Kan man være en for dygtig mor eller far…? Det har jeg prøvet at
finde ud af efter at have læst nogle af hans tekster og jeg vender tilbage til hans noget
besynderlige udsagn senere.
Først vil jeg gerne omkring nogle andre emner.
Nyt samarbejde med Børnehuset Nord.
Gennem Center for Dagtilbud har vi fået en spændende opgave, der gør, at vi fremover skal
samarbejde med vores gode kolleger i Børnehuset Nord. Det glæder vi os til!
Som vuggestue og børnehave har vi en rolle i at kunne hjælpe med til at få integration til at
lykkes bedre. Folketinget har vedtaget en ny aftale om bedre fordeling i daginstitutioner, som
betyder, at daginstitutioner i løbet af et kalenderår højst må nyoptage 30% børn, som bor i et
udsat boligområde. Aftalen træder i kraft fra 1. januar 2020.
For os betyder det, at vi skal hjælpe med til, at børn fra Ringparken kan møde børn fra andre
områder. En del af disse familier vil have en anden etnisk baggrund end dansk og der vil sikkert
også være flere af disse familier, der ikke taler meget dansk i hverdagen. Alle børn har brug for
en god start samt brug for at lære sproget og kulturen at kende - også børnene fra disse
familier. Det foregår bedst ved at være sammen med andre børn, som taler sproget og naturligt
udlever kulturen.
Som medarbejdere forbereder vi os også på opgaven – men antager, at det langt hen ad vejen
ikke nødvendigvis er så meget anderledes at modtage disse familier end ellers. Alligevel gør vi
os mange tanker og tiltag, der skal gøre os godt forberedte, for alle nye opgaver kræver særlig
opmærksomhed ikke mindst i starten.
Vi skal have et godt samarbejde med Børnehuset Nord, så vi kan udveksle erfaringer. En
medarbejder fra vuggestuen og en fra børnehaven vil også komme på kursus omkring
integration, så vi kan få ny viden og redskaber. Mest vigtigt i denne sammenhæng er også, at
Børnehuset Nord udlåner to medarbejdere til os og som skal til at være en del af vores hverdag.
Det bliver i pædagogstillingen på Mejsestuen og medhjælperstilingen på
Brumbasse/Sneglestuen. Vi ved endnu ikke hvem det bliver, men vi ser frem til at tage imod
dem og præsentere dem for jer og børnene.
Selv tror jeg meget på, at skal integration lykkes, er første skridt, at vi tør være sammen og
mødes som børn, forældre, familie – ja, som mennesker.
Under alle omstændigheder, så glæder vi os til at kunne vise endnu flere børn og forældre, hvor
godt et sted Skovbørnehuset er.
Nye medarbejdere kommer til og andre forlader os.
Udover de to nye medarbejdere jeg har nævnt ovenfor, så er der også nye studerende på vej;
Det er Jane, som skal være hos Sneglene og det er Gefjyn, som skal være hos Koglerne –
begge fra d. 1/12 til d. 31/5 2020.
Vi har også nye gode folk i forskellige praktikforløb, Halehme i køkkenet, Manizha hos Billerne,
Ronnie hos Myrerne/Mejserne, Tommy hos Koglerne samt Kirsten hos Rumpenisserne.
Sidst men ikke mindst har vi tre vikarer i huset for tiden; Sarah hos Mejserne, Kira hos
Brumbasser og Sneglene samt Louise hos Krudtuglerne.
Hjerteligt velkommen til alle.
I den sidste tid har vi sagt farvel til Henriett – pædagog hos Mejserne samt Tonie og Anne, der
har været i praktik hos os.
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Inden længe har Claudia – vores studerende hos Sneglene – sidste dag, men der er dog lidt tid
endnu.
Tusind Tak til alle for en fantastisk arbejdsindsats.
Jeg kan godt mærke at vi sidste år blev et meget større hus, ikke mindst når jeg lister op som
jeg gør her, med alle de medarbejdere der kommer til og fra. Heldigvis har vi en meget stor,
stabil og trofast kerne af medarbejdere, som bare holder ved, holder ud og holder af. Det gør
også, at vi sagtens kan tåle og have glæde af, at vi har noget udskiftning i medarbejdergruppen
på de mere løse poster. Det sætter jeg meget pris på, for det er bestemt ikke noget man bare
kan tage for givet.
Det håber jeg, at I forældre også har øje for og påskønner …
”God nok” mor og far …
Og nu tilbage til indledningen. Jeg har set Winnicotts tanker beskrevet sådan her:
En god nok mor (og far) er i Winnicotts optik den almindelige mor, der holder af sit barn,
irriteres på det, bliver vred osv. Dette står i kontrast til den perfekte mor.
Winnicott lægger vægt på, at den almindelige hengivne mor er den eneste, der i passende grad
fornemmer sit barn, søger at udbedre fejltagelser, er optaget af, hvordan barnet har det, holder
af og om det, men netop ikke er en, der altid gør det rigtige. Det at være optaget af at gøre
tingene helt rigtigt er på en måde en illusion, der bygger på forestillingen om, at nogen ved,
hvad det rigtige er. (Pernille Haagensen)
Jeg kommer til at tænke på, at vi mennesker i søgen efter at være perfekte – som et ideal –
nemt kommer til at overse det, der sker lige nu og her, og glemmer hvad vi selv gerne vil og
hvad vi står for. I en forældre/barn relation kunne det f.eks. handle om, at vi som forældre får
et for stort fokus på hvad barnet skal kunne lige om lidt – i skolen – i voksenlivet og overser,
hvad barnet har brug for lige nu. Som forældre kunne det handle om i stedet for at være os selv
– på godt og ondt – forsøger at være en anden meget mere perfekt udgave. Jeg tror på, at dit
barn har brug for at mærke dig, som den du er – et menneske og ikke et ideal.
Men hvordan hænger det så sammen med f.eks. Steiners teori om den forbilledlige og
efterlignelsesværdige voksne – en som barnet kan se op til og bruge som rollemodel?
For mig handler det om altid at søge at være den bedste udgave af sig selv, også i en etisk og
moralsk forstand. Men her vil der også være plads til at være i tvivl, bekymret, vred, forsøge sig
frem og begå fejl. Dette samtidig med, at vi viser at vi godt er klar over at tingene kunne gøres
bedre og anderledes. Kan vi vise børnene, at det at være menneske indeholder både positive og
negative sider – og at det er OK – og samtidig have idealer og gode værdier, så vil det for mig
at se være meget efterlignelsesværdigt og helt perfekt 
Ny kalender for vinter og forår 2020 er nu tilgængelig og kan findes ved hoveddørene.
Glæd jer allerede nu til

Temaaften om barnets seksualitet. D. 15.1 kl. 19-21 v/sexolog Lars Nørremark

Dialogmøde om hvordan det har været for jer at begynde som familie hos os og
om Skovbørnehusets pædagogiske praksis. D. 19.2 kl. 19-21 v/mig m.fl.
Især for nytilkomne forældre – men andre er også velkomne.

Madpakkeworkshop. D. 26/3 v/Tina kl. 14.30 – 16.30
Venlig hilsen
Henrik
hegra@slagelse.dk

Tak for alletiders
Lygtefest.

Og tak til lygtefestudvalget,
til dem der har holdt
morgensamlinger med os alle
i Lygteugen, samt de
forældre der har bagt brød
og kage.

