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Nyhedsbrev aug. 2015. 
 

Ugens vinderbillede – blandt vildt mange super gode billeder  
 

 
  
Endeligt, så kom den sommer vi alle havde ventet på her i Danmark. Og vi har haft de 

dejligste sommerdage på legepladsen. Skønt – nu kan vi langt bedre klare, at der igen, 
kommer lidt regn.  
Tusinde tak for den fine gave til Mariehønen. Vi har bestilt 2 store galvaniserede kar, 

som kan leges med vand og sand i, på legepladsen – vi tror det bliver en kæmpe succes 
blandt børnene. Fødselsdagen blev da den skønneste dag, helt i børnenes tegn og de 
hyggede sig så meget igennem hele dagen. Det var skønt, at det også var muligt for 

dagplejerne med børn, at deltage i fejringen. Der var liv alle steder på legepladsen hele 
dagen, der blev leget, bagt brunsviger over bål - ponyridningen og hoppeborgen blev en 

kæmpe succes – og det var lige fra det mindste barn til de største.  
Det blev også en rigtig fin stafet bestyrelsen fik arrangeret på boldbanen. Dagen igennem 
var der plads til alle aldersgrupper og hygge. Vores nye kunstværk med alle grupperne 

illustrerede i billeder, såsom Lærken, Reden, humlebier osv. nåede jo desværre ikke at 
blive færdig til dagen – maleren var blevet lidt overrasket over tidsforbruget undervejs.  

 

       
 



Derfor blev det på dagen til et værksted, hvor alle børnenes tegninger blev overført til 
maleriet. Det er færdigt nu og kommer på gavlen torsdag – spændende  Husk at se alle 

de dejlige billeder fra dagen i gangen ved Bækken. 
 

Vi håber, I alle har haft en rigtig dejlig sommerferie. Vi kunne igen i år se, at vi havde for 
meget personale på planen i forhold til det faktiske børnetal. Det koster rigtig mange 
pengene, og normeringen kunne bruges meget bedre, hvis det var muligt at ramme mere 

præcis. Så husk, at melde så præcist som muligt ind i Daycare – så vi kan ramme bedre. 
Samtidig er vi jo alle enige om, at de børn der pludselig kan komme på ferie hos mormor 
og morfar osv. selvfølgelig SKAL det – da det er langt vigtigere – men børnenes alm. ferie 

skal helst rammes mere præcist.  
 

I børnehaven vil vi gerne byde velkommen til Monica og Lise P. Monica er vores nye 
studerende i Reden, hun skal være her frem til februar. Lise P er nu færdig uddannet 
pædagog – kæmpe tillykke med det. Hun er startet i Bækken, foreløbigt i et vikariat frem 

til april. Helles opsigelses periode er nu udløbet og hun har her tirsdag været her og fået 
sagt ordentligt farvel til børn og voksne. Søren er kommet tilbage fra SFOèn. Til sidst er 

Vivi ansat 33 timer i ugen frem til 1/12 – det er i den periode, hvor der er mange børn i 
vuggestuen.  
Bente og Dorte skal på rotation og er væk fra institutionen i 6 uger, for at få en diplom 

uddannelse, som praktikvejleder. Anne erstatter Bente i vuggestuen og Linne erstatter 
Dorte i Bækken – begge vikarer har uddannelsen til pædagog.  
Martha der er i afklarings forløb hos os, har fået forlænget perioden til ca. d. 1/12-15. 

I køkkenet er der kommet en ny i jobtræning, Dorthe, fra mandag, i 20 timer ugentligt.  
 

      
 

      
 

Der er meldt nye priser ud for madordningen i 2016. Prisen bliver 430 kr. pr. barn i 
måneden. Madordningspengene dækker kun børnenes frokost, samt Mettes løn til at 
lave maden. Morgenmad, formiddags frugt, eftermiddagsmad, samt Vibekes løn dækkes 

af Dagtilbuddets alm. løn og beskæftigelses kontoer. 
  
Vi har rigtig mange IT- problemer for tiden, med både det faste og trådløse net. Dette 

bevirker, at diverse Info-skærm og Daycare skærme i institutionen, i perioder slet ikke 



fungere – løsningen er helt ny net system/forbindelse. Så det arbejder vi med It afd. om, 
at få etableret. Så det kræver lidt tålmodighed af os alle.  

I forhold til Daycare, vil det være rigtig dejligt, hvis I vil opdaterer alle de 
oplysninger/stamdata I har på jeres børn derinde, der er også kommet lidt flere nye 

spørgsmål, I skal besvare. Husk også, at I selv kan ændre billedet derinde, hvis I ønsker 
et nyere billede. 
 

På bestyrelsesmødet havde vi Bente fra vuggestuen inde og drøfte emnet: Børn og søvn.  
Dette, fordi der i vuggestuen efterhånden er en del børn, der skal vækkes og vi ønskede 
at drøfte denne stigende problematik. Idet nyere forskning viser, at børns kortisol - 

niveauet (stress hormon) falder med en god, lang middagslur, så nattesøvnen faktisk 
forbedres. En uafbrudt middagslur styrker desuden immunforsvaret, indlæring og 

børnene kan bedre indgå i diverse lege. 
Der var til mødet enighed om, at der generelt opfordres til uafbrudt middagslur (med 
plads til undtagelser ved særlige individuelle behov). Derudover vælger vi, at børnenes 

sovetider ikke fremgår af vuggestuens tavle mere. Der skal udarbejdes en søvnpolitik for 
vuggestue/dagpleje, som alle nuværende og kommende familier kan modtage. Emnet 

arbejdes videre med på næst kommende personalemøde. 
 
Nyt fra dagplejen: Ferietiden er gået godt i dagplejen. Der vil være høst-tema senere på 

måneden (der er bl.a. sået majs). Fælles skovturene er stadig en stor succes, med mange 
gode ritualer, som at finde de farvede gemte sten fra sidst. Den sidste mandag i 
september mødes dagplejen igen i Vejrum. I oktober bliver der bedsteforældredag, 

indbydelse følger snart. Der er nu ved at være fyldt op i dagplejen – dejligt 
 

Nyt fra Vuggestuen: Her er helt fyldt op for tiden! Men det kører overraskende godt med 
29 børn. De 11 ældste børn, der alle skal videre til børnehaven her i løbet af efteråret, 
går hver dag op til børnehaven (i værkstedet) til frugt og frokost – dette giver dejligt tid og 

ro for alle vuggestue børnene – både dem der bliver tilbage og dem der går i børnehaven.  
Blandt de store vuggestuebørn medfører det nogle helt andre og rigtig gode snakke 
børn/børn og børn/voksne imellem, - super for deres sprogudvikling. Det er hver dag 

Vivi og Meilany, der følger de store vuggestuebørn. Til sept. starter vuggestuen op med 
på tværs grupperne igen. 

 

              
 

Nyt fra børnehaven: Sommerferien er gået godt sammen med SFO, med stille opstart 

her efter ferien. Der kommer 3 nye børn i Reden, og 2 børn i Bækken pr. 1/9. På tværs 
grupper starter snart op, de nye forløb planlægges i øjeblikket af pædagoger. Der er 
normeret ekstra personale på grupperne, her efter ferien – det er skønt og mærkes 

tydeligt. Alle nyder sommer vejret pt. – så der er rigtig meget ude liv og udeoplevelser. 
 
Husk: Legepladsaften d. 4/9, kl. 14.30 – og husk at skriv jer på opslaget ved indgangene 

til institutionen.  



Næste arr. herefter er, forældrekaffe d. 9. okt. kl. 14.30. Personalet laver et arrangement, 
som afspejler børnenes motionsuge - fulgt op af kaffe/kage arr. af bestyrelsen. 

”Kage”seddel kommer op midt i sep. – der opfordres til, at udvide mulighederne for hvad 
man kan medbringe til disse arr., så det ikke kun er kage, men måske også boller, frugt, 

grønt, der kan medbringes. 
 
Alle afdelinger har udført en børnemiljø-undersøgelse. Handleplaner er nu udfærdiget og 

de vil snart være, at se på hjemmesiden.  
 

      
 

På personaleweekenden arbejdede vi med social kapital. Personalegruppen havde på et 

personalemøde inden, defineret vores kerneydelse som: 
  

Barnet skal have den bedste mulighed for udvikling og trivsel. 

 
Martin Kirkevang startede fredagen med, at holde et foredrag om arbejdsglæde. 

samarbejde, optimering af personlig trivsel, kommunikation ect.  
En af grundstenene i hans foredrag var: SMS – stop op, mærk efter, søg løsninger 
Weekenden bød på mange rigtig gode snakke og endte også med flere rigtige gode 

konkrete tiltag – som vi nu glædes over i hverdagen. Det blev en rigtig god weekend. 
 
Store roser til jer alle. Det fungere bare så godt med at få vores høns passet i weekenden. 

Det er så dejligt, at der ikke opstår problemer omkring dette. 
 

På vegne af Bestyrelsen og Langhøj Dagtilbud 
 

Louise og Irma 

 

    
 
 
 


