Tak for denne gang…

Jeg har tænkt og tænkt på hvordan jeg skal beskrive hvad det er, der gør Jer til det I er og hvad det
er I giver, der gør, at vi, som forældre, har den følelse i maven som vi har.
Jeg er jo lidt af en læse-nørd og elsker at lege med ord. Ja, gå lidt i dybden. Hvad betyder ordene
egentlig? Hvor stammer de fra? Er der nogle overførte betydninger, der kan leges med?
Jeg er jobsøgende og der er mange om budet, så det gælder jo om at gøre sig lidt bemærket. Jeg
tænkte at et personligt fremmøde kunne gavne, men der var ingen gevinst efter 8-10 besøg.
Så begyndte jeg at læse jobannoncerne med ”Marianne-øjne” i stedet for ”Marianne skal søgeøjne”
I én af annoncerne stod ”Vi søger en nysgerrig, udviklingsorienteret og humørfyldt person”
Hmmm, hvad betyder egentlig ”nysgerrig”?
Nysgerrig er et sammensat ord af ”nys” og ”gerrig”
”Nys” er af oldnordisk oprindelse afledt af ”snuse efter”
Eks.: ”At få nys om….”: Få kendskab til…. eller oplysning om…
”Gerrig” er fra gammeldansk ”girigh” eller af tysk oprindelse ”gierig” som betyder ”begærlig”
Det vil sige at være nysgerrig er: ”at være begærlig efter at få kendskab til eller oplysning om”,
heraf synonymet: ”videbegærlig”
Nu nærmer vi os, for netop nysgerrig er noget der dyrkes her hos Jer. Det kræves nærmest at børn
og forældre er videbegærlige. Det er ok at spørge hvorfor, hvordan og hvad synes I?
Denne videbegærlighed belønnes så fra Jeres side, med vi har lagt mærke til, oplever I, vi har tænkt
på….
Der opstår med et andet ord ”dialog” og hvad betyder det så?
Oprindelse: Fra græsk dialogos 'samtale', dannet af dia- og –logos.
Betydning: Samtale mellem to (eller evt. flere) personer eller parter.
Overført betydning: Gensidig påvirkning; samspil.
Vi påvirker altså hinanden i hverdagen, både børn og voksne.
Vi har utallige gange oplevet, både påvirkning, men i høj grad også samspil. Jeg tænker både
mellem børn og voksne, mellem børnene, men også imellem Jer, som kolleger. Der er god stemning
i luften.
Børnene opfordres til samspil, selv om det i nogen situationer havde været nemmere at hjælpe dem,
eller endda klare skærene for dem.
Resultaterne kan ses på legepladsen, børn der leger, forhandler og er nysgerrige på hinandens
udspil. For det er ok at spørge. Det er den omvendte Spørge-Jørgen, her kommer pandekagerne,
roserne, det gode, ved at være nysgerrig.
I har fantastiske muligheder herude, en ubeskrivelig legeplads, det ligner nærmest en park.
Uden at kunne bevise det, føles det som overflod af aktiviteter for vores børn.
Lige fra maling i det fri, sneglevæddeløb til leg i svinestien.
Det er dejligt at komme her, hvad er smukkere og mere idyllisk end at iagttage vores børn få lov at
være nysgerrige.

Dette er kun et udsnit af min vej til den rette beskrivelse af Villa villakulla, men jeg endte med at
finde det helt rigtige ord til Jer.
Selv om ordet beskriver et sted, så skal I huske, at en børnehave uden Jer voksne, ville være som en
engel uden vinger.
Ordet er: Paradis
Slår man ordet ”paradis” op i en ordbog står der:
Oprindelse: Fra græsk paradeisos 'dyrehave, park', af persisk oprindelse.
Betydning: Guds rige i himlen hvortil de frelste sjæle menes at komme efter døden.
Overført betydning: Smukt, idyllisk sted eller sindstilstand; sted med materiel overflod og
fantastiske muligheder.
Tak for at I har gjort det muligt for vores børn at starte i Paradis i stedet for at skulle vente med at
opleve det til sidst.
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