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Nyhedsbrev Juni 2016 
 
 

Så kom den dejlige sommer ind over os. Og vi nyder det hver eneste dag med børnene. Der bliver leget med 

vand, der bliver spist meget mere ude – dagene er bare skønnere, når solen titter frem til os. 

 

På personalesiden er sidste nyt, at vores studerende Henrijette og Rikke`s praktik slutter her til juni. Vi har 

sagt farvel og fået dem sendt godt afsted med raketten. Dette betyder, at vi fik to nye studerende, Lærke i 

vuggestuen og Mette i børnehaven, de startede her 1. juni. Se opslagstavlen, hvor de vil hænge en lille intro 

op om dem selv.  

 

Besparelserne 2017. Vi har endnu ikke fået udmeldt besparelserne for 2017. Vi har kendskab til beløbet på 

rammen på 6,4 mill. og 3,4 mill. på ledelse. Men hvordan politikkerne vil udmønte besparelsen, er endnu ikke 

på plads. 

Men vi ved, at vi skal spare igen i det kommende år. Vi ved også, at vi har et dalende børnetal, så det vil i 

2017 komme til at bevirke, at vi skal reducerer i ansatte. Vi er i gang med processen og i sen sommeren skal 

vi allerede have dette på plads. 

 

Der er for tiden problemer med, at vi ikke får lukket til lukketid, både ved 32 timers pladser i vuggestuen og 

ved den helt almindelige lukketid i hele institutionen.  Det er vigtigt, at disse tider bliver overholdt af hensyn 

til vores normeringer. Når man har en 32 timers plads, fungere de 32 timer man har indgivet på sin plan, som 

institutionens åbningstid – dvs. man skal ind og ud af institutionen indenfor disse tider. Dette gælder også 

for, vores alm. åbningstider – her er det vigtigt man er ude af institutionen inden 16.30 (16.00 fredag) – da 

det ellers giver overarbejde for medarbejderne. Og det har vi ikke råd til, uden at tage timer væk fra 

børnene midt på dagen. Så derfor, skal I alle huske, at hente jeres børn indenfor barnets åbningstid i 

institutionen. 

 

      
 

En af vores store daglige glæder på legepladsen er vores høns – der bliver brugt så mange gode timer på og 

med dem. Børnene vil rigtig gerne deltage i at samle æg, fodre hønsene og deltager entusiastisk i, at muge ud 

ved dem. Det giver anledning til, at få samtalt om så mange forskellige ting, såsom forplantning, trivsel og 



dyreetik – børnene har så mange spørgsmål og søger så mange svar – de er virkelig så videbegærlig i forhold 

til dette, at det er en sand fryd for os omkring dette.  Vi har igen haft kontakt til levnedsmiddelstyrelsen, 

og der er blevet åbnet op for nye regler vedr. spisning af æggene, så nu må børnehaven gerne bruge æggene i 

køkkenet, bare de varmebehandles over de 75 grader. Så dem har vi nu stor glæde af nu, for vi producerer 

så mange fine æg. 

 

På det sidste har vi haft besøg af et par rotter ved hønsene. Vi har haft rottefængeren ude, som siger, at vi 

ikke har et rotte problem, da det kun er forbi passerende rotter og at dette aldrig helt kan undgås på 

landet, eller hvor der fodres fugle og f.eks. holdes høns. Vi har fået rottefælder og dette skulle afhjælpe 

problemet, hvis det skulle opstå igen. Også dette har nogle af børnene hørt og set, så dette gav også 

anledning til at tale om dyrediversiteten – som også optog børnene meget.  

 

 

Siden sidst fra grupperne: 

Dagplejen har afholdt Dagplejernes dag, som altid er den 2. Onsdag i maj, det er en landsdækkende dag, for 

at synliggøre dagplejen. I år var vi i ”Goalboksen”, hvor vi startede med hjemmebagte boller, vand og frugt, 

som var sponsoreret af Holstebro frugtlager. 

Temaet var "Hej skal vi tumle" Der blev købt 2 sæt bObles - legetemaet i år var Sansninger, som tager 

udgangspunkt i former, farver og overflader mm., som gennem de øvelser der følger med "Hej skal vi tumle? " 

pakken, kan være med til at udvikle børnenes sanser og motorik. Vi vil lege videre med "the bObles" i løbet af 

året, når vi er i legestue og heldagslegestue. Konceptet er tænkt, som inspiration til en hverdag med mere 

bevægelse og bedre motorik gennem leg og læring 😊 

Vi har også deltaget i affaldsindsamlingen.  Ved spejderskoven fik vi opsamlet over 30 kg affald! Det var en 

rigtig god oplevelse, og affaldsindsamlingen er med i læreplanerne flere steder nu.  

Vi har også været på kyllingebesøg hos Frede Gade d. 25. maj, det var en sjov oplevelse. Hvor børnene fik 

set, rørt og hørt alle kyllingerne. Forældrekaffen der afholdes i juni håber vi på, at kunne gøre til et 

udendørs arrangement i skønt vejr.  

 

 
 

Vuggestuen: Storegruppen arbejder med krop og bevægelse. Øver balance, de har også været i ”Goalboksen” 

og bruger tumlers til forskellige motorik-lege Til dette bruger vi også materialet " Hej skal vi tumle". Et 

materiale vi har købt fra FOA, børneulykkesfonden og bobles. Et inspirationsmateriale til leg og bevægelse  

De mellemste børn arbejder med sociale relationer, Joan spiller guitar, og der laves musik og dans sammen – 

til dette udarbejdes en ny sangmappe. Vi har planer om, at arbejde med mundmotorik, bl.a. at lære at 

puste/suge.  

Vi bruger tid på, at passe vores højbed. Vi glæder os til, at blomsterne på planterne bliver til jordbær. Vi har 

sået morgenfruer, solsikker og persille sammen. Dette har både vuggestuebørnene og børnehavebørnene 

været meget optaget af. 

Vi har tegnet breve til bedsteforældrene, og håber at se mange den 1/6. Henrijette er nu ved at afslutte, 

hendes motorik projekt i salen. 

Og ellers nyder vi vejret og så snart muligheden er der spiser vi ude. Vi tager på gåture med fokus på 

småkravl og insekter. 



Da vuggestuebørnene tit bevæger sig rundt i det åbne i børnehaven sidst på eftermiddagen, har vi valgt - så 

der ikke opstår farlige situationer ved børnehavens legobord, at få lavet en plade der lukker bordet. Så 

dette er lukket inden vuggestue børnene kommer op i børnehaven. 

 

Børnehaven: Årgang 2012 og 2013 har i den sidste tid, haft rytmemusik, som tema mandag og tirsdag 

formiddage. Her har vi sunget forskellige børnesange, sanglege og fagtesange. Børnene er blevet 

præsenteret for forskellige rytmer og melodier via rasleæg og rytmepinde. Vi har lyttet til opera og 

mindfullness musik, haft stopdans og afsluttet på legepladsen med musik. 

Derudover har vi modtaget nye børn, haft fødselsdage og snakket meget om bedsteforældre dagene, hvor vi 

også har lavet indbydelser til.  

Vi har nydt det dejlige vejr på legepladsen, hvor vi også har indtaget frokost og eftermiddagsmad mange 

dage.  

Store børn fra årgang 11 har lavet flasker med perler på. Der er også blevet dyrket rytmer, leget med og 

klappet på trommer. Også her er der bedsteforældredag i juni. Der er blevet fejret mange fødselsdage, og 

de har også deltaget i at samle affald.  

 

Husk Legepladsaften er d. 2. september, vi er i gang med planlægningen og der vil snart komme 

tilmeldingssedler op. 

 

Der er blevet ansat en pædagogisk konsulent på rådhuset, Laila Lundtofte. Hendes opgave er at understøtte 

den pædagogiskeudvikling i institutionerne i Struer kommune. Målet er, at alle institutionerne får det bedst 

mulige ud af det vi går og gør – så det skaber bedst muligt læring for det enkelte barn. Vi glæder os til, at 

indgå i dette med hende.  

 

Vi arbejder i bestyrelsen på, at få lavet en ”reklame” video til vores hjemmeside. Hvad er det vi kan i Asp og 

hvorfor skal man vælge, at have sit barn i vores distrikt. Vi tænker den skal ligge på forsiden af vores 

hjemmeside, når den er færdig. Der vil i videoen være sekvenser af legende børn. Så hvis man ikke ønsker sit 

barn i videoen, så giv det lige til kende eller sørg for, at det er krydset af inde i Daycare. 

 

I forhold til Daycare, trænger det til, at I lige får tjekket op derinde og revurderet: hvad må mit barnet, 

mail adresser, er tlf. nr. stadig rigtige osv. 

 

Der er problemer med, at nogle forældre lader bilerne stå tændt, mens børnene afleveres eller hentes – det 

går ikke, så det er vigtigt at I slukker jeres biler. Det oser blandt andet ind i vuggestuen, både på stuen og i 

krybberummet. Så HUSK, at slukke bilerne. 

 

 
 

Vi har brug for, at I forældre tjekker op på jeres børns garderober, får holdt orden, taget overflødigt 

ekstra tøj med hjem,– får pakket børnenes tasker ud i deres kurve osv. Husk stadig at den sidste fredag i 

måneden, skal garderoben ryddes helt – så rengøringen kan komme i bund. 

Nu nærmer tiden sig også, hvor især de små skal huske solhatte – husk der må INGEN bindebånd være.  

 



Så nærmere vi os sommerferien. Vi har fællespasning her i Mariehønen i ugerne 28-31. Så der vil SFO 

børnene også være her i Mariehønen. Det plejer, at være rigtig hyggeligt.  

 

 

 
 

Vi får ofte spørgsmål til, hvad det koster at låne Mariehønen. Vi har tidligere været helt åbent for det, alle 

selv fandt på at købe. Nu er vi faktisk der, hvor vi gerne vil ønske os bøger. Så vi vil udforme en boglist, der 

så vil hænge på opslagstavlen ved børnehaven – her kan man vælge imellem forskellige bøger man kan købe til 

os, for at låne institutionen.  

 

Da dette er det sidste nyhedsbrev inden ferien vil jeg gerne ønske jer alle, en rigtig dejlig sommerferie. Så 

håber vi på, at den dejlige sommer følger med os ind i ferien.   

 

 

 

Med venlig hilsen 

Irma 


