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Dette nyhedsbrev byder på 5 artikler og informationer:


’Læs, leg og lær’ formidler indholdet i en
ny inspirationsfilm til forældresamarbejdet, som Nordbycenteret har fået produceret.



’Familie-til-familie’ fejrer Slagelse Kulturnat’ annoncerer venskabsfamilieordningens næste udflugter.



’Derfor blev jeg Bydelsmor’ – Et interview
med Katalin Biróné Nagy. Katalin fortæller
om fordelene i arbejdet som Bydelsmor.



’Naturugen – en stor succes’ beskriver
dette års Naturuge. Et 4-ugers sproglæringsforløb med 204 deltagende børn.



’Nyt kursus – Sprog og Musik’ beskriver et
kursus i at arbejde med musik som en integreret del af den daglige pædagogik.

God Læselyst!

’Læs, leg og lær’
Af Udviklingspædagog Bonny Smith

Inspirationsfilm om tidlig læsning. Brug den til forældrevejledningen
I foråret 2018 har Nordbycentret fået produceret ’Læs,
leg og lær’ – en inspirationsfilm til de ikke-læsevante
hjem. Den viser, hvordan børns tidlige læsning kan understøttes, når forældre og personale samarbejder om
at tænde småbørns læselyst.
I videoen fortæller Amira Cheyhayber, mor til to, hvad
Læse-Legs konceptet betyder for hendes børn:

Klik her og se; Læs, leg og lær. Inspirationsfilmen finder du på arabisk, engelsk, syrisk kurmanji, tigrinya og
tyrkisk. Alle versioner findes på NBC’s hjemmeside. Vi
opfordrer dagtilbud til at uploade filmen til Børneintra eller egen hjemmeside.

’Familie-til-familie’ fejrer Slagelse Kulturnat
Af Heidi Mengel, Venskabsfamilietovholder

Oplevelser med det flerkulturelle familienetværk giver
ro og overskud til stressede børnefamilier.
På en udflugt viste formidler fra Immigrationshistorisk
Museum familierne, hvordan småbørn kan forbinde deres kulturelle identiteter med dekoration af en hemmelig æske.
Hun fremhævede vigtigheden af, at: ”børnefamilier giver sig i kast med noget kreativt, der ligger udenfor
hverdagens praktiske gøremål, befrugter vores fantasi,
nærer tanken og gør vores verden større”

”Læse-Leg giver mig et redskab, jeg kan bruge sammen med mine børn (…) De oplever, at der er en kobling mellem institution og hjem. Det synes jeg faktisk er
ret vigtigt for dem! ”.

Mange af venskabsbørnene har anden etnisk baggrund
end dansk. Børnene fik til opgave at dekorere æsker
med det bedste fra begge kulturer. En pige malede
vand på sin æske og forklarede: ”Her er det turkisblå,
syriske hav – og det dér er havet i Antvorskov Svømmehal”. Et andet barn tegnede sine bedsteforældre,
sine yndlingspædagoger, og væddeløbsheste fra Syrien.
Venskabsfamilieordningens næste udflugt går til Løve
Mølle i Høng. Her skal børnene prøve at male deres
eget mel og valse deres egen havregryn.

Nordbycenteret ønsker alle rigtig god fornøjelse med filmen - og retter en stort tak til alle, som har bidraget til
den. Uden jeres medvirken var filmen aldrig være blevet til virkelighed.

For yderligere info om venskabsfamilieordningen, kontakt Heidi Mengel på mail: heimc@slagelse.dk, tlf.: 21
37 69 84. Hør også om ordningen på Slagelse Kulturnat
d. 28. september. Fra kl. 16.00 er der drageværksted
og snacks i Frirum Lab, i Vestsjællandscentret.
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Derfor blev jeg Bydelsmor
Interview med Katalin Biróné Nagy

Frivillighed gør livet meningsfuldt
Katalin har været Bydelsmor siden 2011. Først i Nordjylland – nu i Slagelse. Katalin blev Bydelsmor for at
modvirke isolation af indvandrer- og flygtningekvinder.
Hun uddyber:

Tre Bydelsmødre i Slagelse – Katalin yderst til venstre.

Emner på Bydelsmødrenes uddannelse:
Danmarkshistorie – Flygtninge - Ligestilling og rettigheder – Seksualitet – Barnets udvikling og opdragelse –
Teenagere – Ligeværdig kommunikation – Psykisk
sundhed og sygdom.
Skriv til bydelsmodreslagelse@gmail.com hvis du kender nogen, der er interesseret i at blive Bydelsmor.

”Som kvinde – der selv har prøvet at være ny og isoleret i Danmark, ville jeg for alt i verden undgå, at andre
kvinder kom i samme situation! Jeg ville dele ud af
mine personlige erfaringer. Erfaringerne handler eksempelvis om, hvordan man bygger et netværk op
hér”, fortæller Katalin, der hørte om indsatsen, da hun
var sprogskolekursist.
Hun uddyber: ”Jeg sagde ja til tilbuddet om at blive Bydelsmor, da det var en rigtig god mulighed for at videreuddanne mig – og gøre en positiv forskel for andre”.
Hun fortsætter: ”Jeg vil helt klart opfordre andre kvinder til at blive Bydelsmor! Jeg møder vidunderligt
stærke kvinder og har fået et ressourcestærkt netværk,
en uddannelse med kompetente undervisere og endnu
mere mening med livet. For som man siger på engelsk:
You regain by giving”.

Naturugen – en stor succes
Af Heidi Clausen, Flersprogspædagog og Koordinator

204 børn fra Slagelse og Korsør deltog i årets Naturuge. Målgruppen er dagtilbud med fokuserede sprogindsatser for flersprogede børn.
Årets tema tog udgangspunkt i historien ’Frøprinsen’ og
var et 4-ugers forløb med tematiseret sprogarbejde.
Med udgangspunkt i udvalgte fokusord, samarbejdede
dagtilbud og flersprogspædagoger om at læse og lege
historien med børnene.
I alt tilmeldte 19 forskellige børnegrupper og deres
voksne sig forløbet. Ved Slagelse Skoleskoven og Korsør, ved Musholm, blev der udført forskellige historiefortællinger ud fra temaer fra bogen.
De nytilkomne flygtningebørn med daglig gang i de forskellige dagtilbud, fik i denne periode mulighed for at
indgå i et sjovt og inkluderende fællesskab, hvor både
børn og voksne legede.
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”Det var en fantastisk uge i flot vejr ude i naturen, som
børnene fortsat taler om i børnehaverne”, udtaler flersprogspædagog Fatma Koca.
Derfor virker Læse-Leg:
Naturugen tager afsæt i Læse-Leg, der udvikler børns
læsemotivation og sproglige kompetencer f.eks. ordforråd, samtale og kommunikative strategier.
Med Læse-Leg skabes en genkendelig struktur i børnenes hverdag samtidig med, at pædagogerne får et redskab, som de tværfagligt og systematisk kan arbejde
med.

Kursets indhold
•
Åndedrættet og den sunde stemme
•
Hver fugl synger med sit næb
•
Barnestemmen
•
Rammer for sang med børn
•
Grundrepertoire
•
Glem ikke de ”gode gamle” børnesange
•
Sange med bold og faldskærm
•
Sang og læring
•
Flow og taleteknik
•
Sange med rasle-æg og trommer
•
Hvad kan du bedst lide at synge – og hvorfor?
•
Daglig rutine
•
Sange med bevægelse
•
Sange med initiativ – hittepåsomhed – den
enkelte i forhold til gruppen
Ved at arbejde med musik, kan det pædagogiske personale være med til at styrke børnenes koncentrationsevne. Forløbet giver deltagerne indsigt i musik, stemmen og i mundmotorik og fonologi (læren om sproglydenes funktion og reglerne for deres udtale).
Et andet mål er at aktivere følelser og fællesskab –
gennem musik, krop, drama og bevægelse til musik.

’Nyt kursus – Sprog og Musik’
Af Bonny Smith, Udviklingspædagog

Det nye kursus rammer lige ned i de nye styrkede læreplaner, som trådte i kraft d. 1. juli 2018.
Formålet med ’Sprog og Musik’ er at give dagtilbudspersonaler inspiration og færdigheder, der kan anvendes som en integreret del af den almene pædagogik og
sprogstimulering. Initiativet er blevet til i samarbejde
mellem Nordbycentret og Slagelse Musikskole.
Det praktiske: Forløbet afvikles i efteråret 2018 på Musikskolen. Der er afsat midler til, at to pædagogiske
personaler deltager med vikardækningen for institutionen. Forløbet er på tre moduler af 4 timers varighed
(12 timer i alt), der afvikles i løbet af september og oktober 2018.

Forankringen:
Efter forløbet kan de dagtilbud, der ønsker det, indgå
en aftale med Musikskolen om at få et konsulent ud,
der kan arbejde direkte med pædagogerne i børnegruppen.
Pris:
500 kr. for 45 minutters lokal opfølgning. Institutionerne bestemmer selv hvor mange opfølgningsbesøg,
de har brug for, før det lærte er en integreret del af deres pædagogiske praksis.

Der deltager 86 pædagogiske personaler fra hele kommunen i Nordbycentrets ’Sprog og Musik’ forløb.
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