Til sommer siger vi farvel til Lundegård 1 efter 3 børn
og 13 år i rap. Desuden havde min mand sit første barn i
Lundegård for 30 år siden. Vi føler en stor tillid til
personalet og værdsætter traditionerne i institutionen
rigtig meget.
Birgitte Rønne

Da vi for 2 år siden vendte tilbage fra et længere udlandsophold, ville
vi meget gerne tilbage til børnehaven, som vi kendte fra tidligere. Den
var ikke tilgængelig. Derfor valgte vi Lundegård, som ligger godt ift.
Bopæl og arbejdsvej. Det har vi bestemt ikke fortrudt! Tværtimod med
vores viden i dag ville vi til enhver tid have truffet samme valg.
Det første vi til vores overraskelse observerede var, at pædagogerne
udlevede deres slogan "pædagogik i børnehøjde". Dvs. personalet sidder
på gulvet og leger med børnene. Ikke på en stol, pude el.lign. men på
samme vilkår som børnene.
Det næste var den store interesse for vores families liv, fx kender
personalet samtlige forældres navne og kender børnenes liv hjemme via en
levende interesse for hele familien.
Børnene oplever faste rytmer i børnehaven som fx morgensamling og sang.
Traditionerne omkring fællesarrangementer med forældrene er også meget
stærke. Børnene besøger regelmæssigt Skt. Lukas Stiftelsens ældre og går
til gudstjeneste i kirken. Det betyder meget for os, at institutionen er
en integreret del af Skt. Lukas Stiftelsen og dens vision.
Blandt forældrene er der et fint sammenhold med legeaftaler og
fødselsdagsfester. Der er rigtig mange tosprogede børn (fx spansk,
engelsk, italiensk, norsk og tysk), så børnene oplever også, at andre
børn taler andre sprog med deres forældre. Personalet møder familierne i
øjenhøjde og behersker et flot engelsk og tysk.
Økonomien i institutionen sund. Det betyder, at personalet bliver
kompetenceudviklet, virker tilfredse og glade for deres arbejde, hvilket
smitter af på vore børn og deres omgivelser. Legepladsen er nyrenoveret,
der er hyggelige kroge at lege i og masser af frugttræer. I krukkerne er
der blomster, og gartnerne sørger for, at omgivelserne er tiltalende.
Vi kan trygt anbefale institutionen til alle nye forældre, der søger
trygge rammer for deres børn, hvor der samtidig arbejdes aktivt med
børnene og deres udvikling hver dag.
Mor til Nickolas på 4 år

Vi har været meget glade for personalet ved Lundegård gennem vores
barns tid i vuggestuen.
Der er stor fokus på barnets udvikling indenfor sprog, motorik og
fællesskabssamvær især; vi er meget glade for, at vores barn har
mulighed for at synge dagligt sammen med de andre børn på stuen.
Legepladsen er nydelig, organiseret og velholdt med forskellige
aktiviteter for børn i alle størrelser.
Udover tiden på legepladsen tager personalet børnene ud på
udflugtsture til dyrene, som bor tæt på og op til gymnastiksalen,
som vores barn især er meget glad for.
Der er også mange gode arrangementer, som følger årets gang lanternefest, julefest, fastelavn og sommerfest har været en
fornøjelse at deltage i, da der altid er god mad og drikke og højt
humør blandt personalet, der tydeligt nyder deres arbejde med
børnene.
Vi er også taknemmelige for den kunst, der laves på stuen; vi er
glade for, at vores barn ka få hænderne beskidte med maling - og
bedsteforældrene får noget at hænge på væggen!
Ledelsen er synligt til stede og er tydeligt glade for deres
arbejde, da de tager sig tid til at lære alle børnene at kende og
hilser altid gladeligt til barn og voksen - et tydeligt engagement,
der giver tryghed for barnet.
Hellerup er et internationalt miljø, og vi er imponeret over,
hvordan personalet er i stand til at kommunikere både på engelsk og
tysk (til både barn og forældre) - samtidig med, at de kommunikerer
på dansk, så barnet ikke føler sig udenfor eller bliver tabt bag de
andre dansktalende børn.
Vuggestuen Lundegård ved Skt. Lukas har vores højeste anbefalinger;
personalet har vist sig at være meget fleksibel iht. vores behov
med tidsforbrug, sproglig prioritering og har taget vores små
bekymringer om vores barn seriøst - Lundegård har på mange måder
hjulpet os med at opdrage vores barn og har hjulpet med læselysten,
legereglerne og barnets generelle interesse for verden.
Anonym

