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Så er vi vel tilbage efter julen og godt i gang igen med det nye år. Vi har set en dejlig 

snert af vinteren, men håber stadig på flere dejlige snedage – måske med mulighed for 

lidt mere kælken, snemænd osv. 

 

      
 

Vi nåede inden jul, at afholde konstituerende møde i den nyvalgte bestyrelse, og Lonni 

Slyk Vindelbo blev igen valgt, som formand. Rene Andreasen, som næstformand og 

Louise Jandorf igen som sekretær. 

Bestyrelsen består nu af, foruden de tidligere nævnt: Christina Nederby Jensen 

Birte Toftdahl Luxhøj, Anders Sletting Jensen, Birgitte Enemark Christensen 

Medarbejder rep. er: Inge Staunstrup og Lillian Thomsen. 

Suppleanter: Lenette Hansen, Kristine Moeslund Schjødt og medarbejder Dorte 

Vestergaard. 
 

Vi havde jo, som altid, foredrag og forældremøde i nov. og tilslutningen til aftenen var 

ikke så stor, som vi kunne have ønsket os. Vi har derfor spekuleret i, at ændre på - det 

vi plejer. Så fremover vil vi hvert andet år, have foredraget sammen med SFO, i lighed 

med det vi plejer. Det modsatte år vil vi evt. have et mindre oplæg på maks. 1 time. Det 

kunne f. eks. være nyt vedr. neo pædagogik, det kan også være oplæg fra personalet 

omhandlende hverdagen fra de forskellige afdelinger eller andre interessante emner. 



Dette vil nemlig også give tid til snak ved bordene - drøftelser – forældre og personale 

imellem om diverse aktuelle emner. I 2016 vil vi afholde et sådant forældremøde. 

Mette, som vi ansatte i køkkenet er nu holdt igen, da hun gerne ville starte med at læse 

videre. Annika er ansat midlertidigt i stillingen for at skabe lidt ro i køkkenet. Imens 

skal vi tage en beslutning om hvorvidt stillingen skal slås op igen eller vi skal løse det 

anderledes denne gang. 

Vi skal desværre også sige farvel til Lise P., der har sagt hendes stilling op før hendes 

vikariat udløb. Hun har fået et års vikariat i Nr. Nissum og holder derfor her 1. feb..  
 

I år er feriepasningen i Gimsing/midtby. Der er blevet SMS´et til alle forældre vedr. 

vinterferien i uge 7. Det ser rigtig fint ud – der er 2 børn i distriktet torsdag og fredag, 

der skal til midtbyen.  

 

Vi har lavet en lille ændring i vores søvn politikken, da mange børnehavebørn har vist sig, 

at sove alt for længe og vi ikke havde taget særskilt højde for dem i politikken – vi har 

nu indskrevet, at børnehavebørn max. sover til 14.30. 
 

Hele personalegruppen i Dagtilbuddet og SFO skal påbegynder KRAP uddannelsen her i 

2016. Det vil blive en 1 årig uddannelse med undervisning og træning. KRAP står for 

kognitiv, resource fokuseret, anderkendende pædagogik. Det er et meget spændende 

forløb vi skal i gange med. Personale gruppen har snust til emnet før, men skal nu 

gennemgå hele uddannelsen. Det vil give alle et fagligt løft. 

 

Her i februar skal vi også have en tema aften i personale gruppen med – Helle Nohr som 

er inviteret til, at komme og fortælle os noget mere om neopædagogisk tilgang til børn. 

Hvis dette fanger os, påtænker vi også at inviterer Helle med til vores forældremøde i 

november, så I alle vil kunne høre lidt mere om dette. 

 

Så nærmere vi os jo også allerede førskole-opstarten, da den jo allerede nu ligger i 

marts måned. Dette har også bevirket, at flere andre ting er snart. Såsom 

overnatningen for de store, som bliver den 24. til 25. feb. Den 25. feb. er storegruppens 

forældre også inviteret til forældrekaffe i forbindelse med, at I henter jeres børn 

hjem fra overnatningen. Den 26. feb. vil vi kaste de store børn over bækken – dette vil 

blive lidt anderledes end vi plejer – her vil der i år blive en kort opvisning fra 

førskolebørnene, hvorefter de kastes over bækken – forældrekaffen vil så foregå i 

klokkeblomsten for de pågældende førskolebørn og deres forældre.  

Skulle der være forældre fra førskolegruppen, der har lyst til at bage en kage til 

dagen, vil vi tage imod med ”kys hånd”  Giv besked på kontoret, hvis I har lyst til at 

bage til dagen. 

 

Børnetallet falder nu langsomt i vores distrikt, men da der kun skal sendes 16 børn til 

førskole i år holdes grundtallet i dagtilbuddet stort set i 2016. Men allerede fra 2017 

kan vi se en nedgang. Så vi vil rigtig gerne opfordre til, at I opfordre til flere børn – 



hvad enten det er selv  eller blandt nye mulige tilflyttere – så vi kan holde godt gang i 

vores lille dejlige distrikt. 

 

Politisk blev det jo besluttet at gæstedagplejen fremadrettet foregår i vuggestuen, 

hvis ikke dagplejen har ledige pladser. Derfor har vi udvidet det gode samarbejde vi har 

imellem os og dagplejerne vil derfor besøge vuggestuen oftere og mere på skift. 

Ligeledes vil vuggestuen også oftere besøge dagplejerne. Det er gået rigtig godt med de 

dagplejebørn vi har haft i vuggestuen indtil videre. 

Vi begynder nu at indrette Lærken, så den nu også kan rumme de store børn fra 

vuggestuen, og måske bruges lidt oftere af vuggestuen fremover. Her vil man kunne lave 

en lege/spisegruppe for de største i vuggestuen, når vi har gæstebørn inde – så der er 

mere rum til bevægelse og leg for alle. Dette er også en del af en god overgang til det 

senere børnehave liv. 

 

Nu er vi der, hvor vi ser og oplever børnehaven, som en samlet enhed - Og ikke længere 

som tidligere, en børnehave med to afdelinger. Dette bevirker, at vi nu er klar til, at 

modtage nye børn ud fra den tilknytning de skal have til de voksne i stedet for den 

afdeling de skulle i. Så fremadrettet vil børnene skulle starte i børnehaven med en 

voksen primær og sekundær kontakt. Disse voksne vil så, så vidt muligt følge børnene 

igennem hele deres børnehave tid. 

Inddelingen vil så fremadrettet blive således: Kirsten, Rikke og Sussi følger årgang 

12/13. Søren rykker med årgang 10 til SFO, når han vender tilbage – vender han tilbage 

til årgang 13. Dorte og Lillian følger årgang 11.  

Der vil fortsat blive dannet aktivitetsgrupper tidligere kaldet ”på tværs grupper”. Disse 

vil være om onsdagen på tværs af årgangene. De andre 4 dage vil aktiviteterne primært 

blive tilbudt i årgangene. 

 

      
 

I forhold til eftermiddagsmad – så vil de små (årgang 12/13) går ned i reden, mens de 

resterende børn skal gå i bøgen - alle skal gå ind og se hvad der bliver serveret, og sidde 

lidt / tage et glas vand osv. Vi vil her have en ”Flyver”, ”Flyveren” holder overblikket 

over de børn der er færdig med at spise og som kan søge i fællesrummet. Der 

udarbejdes en liste over børn, der skal holdes særligt øje med (som f.eks. ikke spiser så 

meget) – der må I som forældre også meget gerne melde tilbage, hvis I oplever 

forandringer eller har særlige behov. 



Børnene vil overgå til deres nye voksne via den næste ”på tværs gruppe”, idet disse 

grupper vil blive bemandet med de voksne, der er børnenes primær voksne fremover. 

Dette vil også blive af spejlet i Daycare, der ligesom børnene vil være opdelt efter alder 

pr. 1. marts. 

 

 
 

 

Da der jo igen er kommunale besparelser, er en af de ting vi i dagtilbuddet 

fremadrettet er nødt til at kikke på – børnenes frugt måltider. Disse måltider er jo 

betalt af institutionen, da den forældre betalte madordning kun dækker børnenes 

middagsmad. Derfor har vi i bestyrelsen drøftet mulighederne fremadrettet. Skal 

børnene selv medbringe frugt til institutionen eller skal vi lave en betalt frugtordning, 

der så dækker formiddags og eftermiddags frugten. Vi endte drøftelsen med, at 

bestyrelsen ønskede en forældrebetalt frugtordning – til 60 kr. i md. Vi vil starte dette 

op pr. 1. marts og pengene vil blive opkrævet på lige fod med madordningen fremover. 

 

I har alle fået forældrefolderen, ”Ro i læringsmiljøet”. Ud fra denne skulle bestyrelsen 

udarbejde en handleplan for de indsatser vi ville arbejde videre med her og nu i Langhøj. 

Det er der kommet en lille folder ud af og denne følger dette nyhedsbrev.  

 

Vi har fået en forældrehenvendelse vedr. øget trafiksikkerhed på Bækvej. 

Forældreønsket omhandler en fodgænger-overgang + evt. fartbegrænsning med en 

forhøjning (bom) her udenfor Mariehønen. Der er enighed fra bestyrelsen om, at støtte 

op om dette ønske og endda suppl. ansøgningen med ønske om skilte med lys over den 

nuværende overgang på Bækvej. Ansøgningen sendes derfor videre til teknisk 

forvaltning med formanden underskrift. 

 

Med venlig hilsen 

Irma 


