Livstræets beretning
Det er ikke nogen hemmelighed at året og især sommer og det tidlige efterår har været
turbulent. Corona, svingende børnetal og personaleudskiftning var nogle hårde
dansepartnere.
Det er dog min overbevisning at det er en solid personalegruppe der nu står for at køre
Livstræets daglige gang, og den opbakning vi har mødt fra vores forældregruppe har været
uvurderlig.
Nogle ting i Livstræet har ændret sig og vil fortsat køre anderledes, og nogle ting er faldet
tilbage i de vante rammer.
I dette “skoleår” har vi prioriteret et tæt samarbejde med Favrskov kommune og PPR, hvilket
har givet flere hjemmedage, end tidligere. Personalet har dog været fantastiske til at udnytte
Livstræets egne skønne rammer, og med blandt “De grønne spirer”-forløb har præsteret at
give børnene skønne oplevelser “i huset”.
Også på børnene har vi kunnet mærke en positiv fremgang. De rolige dage i vante rammer
har givet tid til, blandt andet, ro, dybe samtaler, træning af sociale færdigheder, og som følge
heraf - venskaber på tværs af vuggestue og børnehave.
I forældrerådet har vi også haft travlt med at få kørt tingene tilbage i “vante” rammer.
Corona har været en frustrerende stopklods om benet, men nu begynder vi heldigvis lige så
stille at kunne lave ting sammen igen.
Årets første forældrekaffe har set dagens lys, hvilket der var en helt fantastisk opbakning
omkring. Det var skønt at se hvordan nye og gamle forældre mødte hinanden med en positiv
og anerkendende tilgang.
På den anden side af sommerferien er der også både sommerfest, arbejdslørdag,
bedsteforældredage mm. i støbeskeen, så der er bestemt en del at se frem til.
På et personligt plan er jeg stadig utroligt glad for det tillidsmandat der blev mig givet i kraft
af min fastansættelse som daglig leder af Livstræet. At kunne være med til at bygge videre
på, og bygge nyt, i en institution som Livstræet er en helt fantastisk opgave, og selvom det til
tider har været hårdt, så er der så mange skønne, positive oplevelser, at det trælse aldrig får
lov til at fylde.
I personalegruppen går vi og pønser lidt på at etablerer forskellige nye miljøer til sansning og
leg, rundt omkring på matriklen, men det skal i nok få mere at vide om, når vi skal bruge
stærke mødre, og “sjove” fædre til at give en hånd.
Som altid er vi meget åbne for ris, ros, gode forslag og initiativer, så hvis i går og brænder
inde med noget, skal i endelig tage fat i mig eller de andre voksne.
Og husk - Hellere en dårlig plan der bliver gennemført med glæde og entusiasme, end en
god plan der aldrig ser dagens lys!

