Besøgsdage i Kastaniehuset
Forældre har altid været velkomne til at tilbringe dage i Kastaniehuset sammen med
deres barn. Vi har også oplevet en del forældre, som har valgt at være med til
enkelte aktiviteter, såsom fredagshygge.
Vi opfordrer Jer til at tilbringe lidt eller længere tid i Kastaniehuset, så I selv kan se
Jeres barns relationer og lege. Når I er på besøg ser vi gerne, at I aktivt deltager i
Kastaniehusets hverdag sammen med børnene.
Barnets leg og relationer spiller en stor rolle i Jeres barns liv. At kunne knytte
venskaber og indgå i legerelationer har afgørende betydning både for Jeres barns
trivsel og for deres videre udvikling og læring.
Vi ved også, at I som forældre er meget optaget af om Jeres barn har nogen at lege
med. Når vi vurderer hvordan det enkelte barn trives og udvikler sig, så spiller
barnets relationer til de øvrige børn også en afgørende rolle.
Det er vigtigt for os at kunne tale med Jer om Jeres barns leg og dette gøres bedst
hvis I selv har oplevet Jeres barns måde at agere på når han/hun leger med de andre
børn. At se barnet i forhold til de omgivelser og rammer vi sætter for den frie leg.
Barnets leg er netop ikke kun bestemt af et socialt samspil, men også i forhold til,
hvad der kan laves i forskellige rum og steder.
I har brug for indsigt i og viden om Jeres barns hverdag i Kastaniehuset for at kunne
følge med i Jeres barns trivsel og udvikling. I må vurdere Jeres barns trivsel i
Kastaniehuset på baggrund af Jeres barns reaktioner derhjemme og de
informationer I får fra os, hvilket vi gennem skriftlighed og dialog håber er
fyldestgørende.
Et af de nye tiltag, som giver Jer mulighed for at følge med i vores traditioner er, at
der på træerne i køkkenet hænges børnenes ”arbejder” og fokusord op omkring
traditionen. Dette skal på ingen måde erstatte et besøg, hvor I selv oplever
Kastaniehusets værdier som Musik- og Traditionshus.
For at vi i fællesskab kan støtte op om barnets udvikling kan vi derfor kun opfordre
til, at I afsætter tid til, sammen med Jeres barn, at tilbringe en dag i Kastaniehuset.

