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Nyhedsbrev april 2016 

 
Så er vi igen nået til det dejlige forår. Dagene bliver luner og vi i er i gang med, at få 

krukkerne plantet til. Det er den rigtig skønne tid, vi nu går i møde   

Påsken er veloverstået, vi har smidt de gamle børn sammen med Søren over bækken og de 

stor trives derovre i klokkeblomsten. 

Det er en fin gruppe på 19 børn, der danner gruppen, som årets førskole hold. Ingen tvivl 

om, at de bliver til en dejlig skoleklasse fremadrettet. 

 

Dette har også givet mere plads og nye muligheder for vores børnehave børn og de nyder 

det vildt. Der er ikke en krog i huset, der ikke løbende bliver brugt. Det være sig såvel 

kontoret, som det ny indrettet malerværksted. Maleværkstedet er nu blevet malet og 

lavet om til et rum for de store vuggestuebørn, samt børnehavebørnene. Rummet er en 

stor succes. I rummet er der spændende nyt legetøj såsom biler, Sylvanian og Barbie 

dukker oma. Dette rum vil fremadrettet bliver brugt til gruppe, for de grupper børn fra 

vuggestuen eller børnehaven, som skulle få behov for dette. 

 

 
 

På personalesiden kan vi fortælle, at Søren, som sagt, er flyttet midlertidigt med 

førskolen i SFO. Annika er fortsat i køkkenet og vi har forlænget hende frem til januar 

2017.  

Der er startet to 6-ugers studerende i første praktik fra pædagog seminariet, Mille i 

børnehaven og Tina i vuggestuen. Vi har også fået Julie i praktik/løntilskud i foreløbig 3 

mdr. Julie er tilknyttet børnehaven. 

 



Vores projektuge i hele distriktet med ”Bag for en sag” – blev til en stor positiv oplevelse 

for alle, og ikke mindst - blev der blev tjent 7.000 kr. ind til Broen Struer. Børnene i 

førskolen vil få besøg af rep. fra Broen og overleverer pengene til dem. Det blev til et 

super godt arrangement, alle børn deltog aktivt og i forældre støttede så godt op om det. 

Vi oplevede, at projektet var så stor en succes og gav mening hele vejen rundt, så vi 

fremadrettet vil gøre det til en tradition her i Langhøj Distriktet. 

 

 
 

Hele personalegruppen er nu gået i gang med KRAP – uddannelsen. Temaet her første gang 

var: Anerkendelse. Hvordan praktiserer vi og arbejder med dette i hverdagen. Hvilken 

tænkning har vi bag og ud fra hvis perspektiv. Det var en stor succes. Vores opgave til 

næste gang var, at skabe fokus på børnenes perspektiv og hinandens. Dette følges så op 

ved undervisningen om 14 dage, hvor vi evaluerer på praksis, tilegner os nyt teori og 

påbegynder nyt fokus felt. Uddannelsen vil løbe det næste år med undervisning ca. 1 gang i 

måneden. 

 

Så er den nye forældrebetalte frugtordning startet op, første betaling for marts og april 

måned er kommet samlet og er opkrævet via jeres e-boks. Tilmelder i det betaling service 

vil det køre automatisk, som alt det andet. 

 

Da vi ofte har børn, der alene krydser Bækvej fra SFO til børnehaven - oplever vi, at der 

ofte er meget trafik og at den til tider er i temmelig høj fart. Vi har på baggrund af dette 

og forældrehenvendelse, derfor ansøgt teknisk forvaltning om et fodgænger felt her 

udenfor Mariehønen, samt trafiklys over det allerede eksisterende fodgænger felt på 

Bækvej. De har kvitteret for modtagelsen af ansøgningen, men vi har endnu ikke fået svar. 

  

 

Lonni og jeg var indkaldt til folkets hus d. 25. februar – her havde vi en temadag om de 

økonomiske udfordringer Struer Kommune står overfor i 2017. Hvor kommunen skal spare 

imellem 15 og 20.000.000 kr. Direktionen, samt Børne- og ungeudvalget var også til stede 

på dagen. Dagen gav mulighed for at alle inden for det daglige område kunne give til kende 

overfor politikkerne, hvor kan vi ikke spare mere og hvor ser vi bedre muligheder – når det 

skal være. En delt oplevelse, men også spændende dag. Politikkerne vil så tage dette med i 

deres overvejelser, når de skal pege på besparelserne for 2017. 

 



Børnetal i vores kære børnehave er desværre fortsat nedadgående. Det ser ud til, at vi 

rammer det laveste tal, foråret 2017.  Og herefter ser de ud til, at vi langsomt vil stige 

lidt igen. Men ingen tvivl om, at grundtallet vil falde lavere ud end i vores gode høje 

børnetals år. Børnetallet i vuggestuen og dagplejen er langt svære at lave kalkuleringer på 

– idet disse tal jo er baseret på kommende gravide og fødsler – samt gode gæt- men vi 

estimerer det til et lidt faldende tal. 

 

 
 

Langhøj Dagtilbud og SFO´s medarbejder har lige været igennem en psykisk apv, som også 

har været fremme i pressen – da det er en undersøgelse hele Struer kommunes har været 

en del af. Herude har vi fået et rigtig flot resultat, overordnet set viser undersøgelsen 

rigtig god trivsel, glæde ved det daglige arbejde og den arbejdsplads man er en del af - 

dog gives det også til kende i undersøgelsen, det store pres pga. besparelser og de derved 

medfølgende nedskæringer, som medarbejderne oplever.  

 

Nyt fra dagplejen: ”Bag for en sag” blev en rigtig hyggelig og stor succes ligesom 

eftermiddagen i Vejrum, hvor varerne blev solgt også fungerede rigtig godt. Et godt lidt 

impuls styret arrangement – vi helt klart vil gentage. Dagplejernes dag d. 2. onsdag i maj, 

vil vi gentage her i Langhøj, hvor vi vil besøge goal-boxen, lege med materiale bestilt fra 

bobbles – som er motorik remedier og medfølgende øvelses programmer. Vi har tilmeldt os 

affaldsindsamling via de grønne spirer, så det vil vi gøre gentagne gange hver især og 

samlet i hele Dagplejen d. 14/4. 

I dagplejen er siden sidste nyhedsbrev startet Willads, Malthe, Emil, Jakob og Nikolaj -I 

og jeres familier bydes velkommen. 

 

Nyt fra vuggestuen: Her har vi gang i rigtig mange ting, vi har været inde i en rigtig 

dejlig periode med masser af ro og tid til fordybelse. Henriette vores studerende har gang 

i et projekt, hvor hun hver fredag arbejder med børnenes sanser og motorik i salen. Dette 

er et led i hendes kommende praktik opgave. Vores næste fokus af læreplans temaerne er: 

Kultur og kulturelle udtryks former. Her vi b.la. også arbejde med dialogisk læsning/læse 

leg.  

Vi besøger hver dag Lærken (nye rum i BH) til frugt og frokost med ”store børnene” fra 

vuggestuen, dette for at skabe mindre forum for alle børnene, nu vi har 3 nye børn der er 

startet. 

Siden sidste nyhedsbrev vil vi gerne i vuggestuen sige velkommen til: Mikkel, Adela, 

Magnus, Mikkel og Lasse - velkommen til jer og jeres familier .  

 



Nyt fra børnehaven: Vi har arbejdet med social kompetencer, børnenes følelser, 

venskaber, empati – hvordan siger vi til og fra overfor hinanden oma. 

Det næste vi vil arbejde med er musik , herunder rim og remser. 

Vi kan allerede nu se, at årgang 11 er ”vokset” siden årgang 10 blev kastet over bækken. De 

er så stolte af, at være de store nu. Børnehaven vil også deltage i affaldsindsamling, 

ligesom resten af distriktet.  

Og siden sidste nyhedsbrev vil vi også gerne i børnehaven sige velkommen til: Ninnie, Zofia, 

Agnes, Ida, Ane, Emilie og Sebastian – velkommen til jer og jeres familier .  

 

 
 

Bedsteforældredage nærmer sig, så vil I allerede nu give datoerne videre. Der kommer 

senere en invitation i form af et brev til alle de kære bedsteforældre. Datoerne er: 1. juni 

i Vuggestuen, 6. juni i Bækken og 14. juni i reden. 

 

 

Lidt opsamlet praktisk info: 

 

 Pas på, at der ikke smutter andre børn med ud, når I kommer eller går. 

 Når vi har arr., vil I så ikke tjekke børnene ud, når I er ankommet – så kan vi bedre 

se, hvem vi skal tage os ekstra af. 

 Ved Daycare skærmene, skal I være opmærksomme på, at jeres børn ikke får 

trykket forkerte børn ud – de må kun ændre på sig selv og kun sammen med jer. 

 Vores nummer til morgen telefonen frem til kl. 8 er fremadrettet: 29672617 

 Vi vil gerne opfordre til, at alle forældre er obs. på deres barns garderobe og får 

både sorteret og ryddet op i dem løbende – så er det noget nemmere for 

rengøringen at komme til og mere indbydende for alle, at komme ind i huset. 

 

 

Med venlig hilsen 

Irma 


