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Nyhedsbrev marts 2015. 
 

 

Så er vi nået til det dejlige forår. Vi har fået krukkerne plantet til, krokusserne blomstre så fint. Det er den 
rigtig skønne tid, vi nu går i møde   
 

 
 

Og påsken nærmer sig med hastige skridt, Mariehønen summer igen af spændte børn, der fredag den 27/3 
skal smides over bækken. Søren og Tobias tager med og bliver hos dem i Klokkeblomsten indtil skolestart. I 
kan se opslaget i Mariehønen, om forældrekaffe i forbindelse med ”kast over bækken” – alle er velkomne. 
Der er også seddel oppe, hvis man skulle have lyst til at bage en kage. 
 

Vi har nu fået ansat Mette i vores køkken, hun er uddannet slagter og det går så godt – der er faldet en helt 

anden ro over køkkenet. Vibeke er glad, men det var også en lang og tung opgave – hun så flot klarede i 

den periode vi havde brug for det. Så stort velkommen Mette og tusinde tak til Vibeke.  

 

Helle har fortsat vedvarende rygsmerter og er nu blevet færdig udredt. Resultatet blev, at hun ikke fysisk 

kan holde til dette arbejde og vi er desværre derfor nødsaget til, at indstille hende til en fyring.  

 

Joan som er på barsel, har født den sødest lille datter – kæmpe tillykke til hende.   

 

Pernille, vores studerende fra Bækken rykker i Reden, når Søren følger Førskolebørnene til 

Klokkeblomsten. 

Lucia starter op efter sin barsel i vuggestuen, lige efter påsken – Det glæder vi os meget til.  

Dette betyder dog også, at vi nu skal sige farvel til Mette, og det bliver trist – nu hvor hun har været ved os 

så længe – samtidig skal vi desværre også sige farvel til Tobias og Lotte, der begge stopper her i 

dagtilbuddet d. 1. april.  



Vi har fået en ny praktikant Sara, som skal være ved os en periode – velkommen til hende. 

 

Husk at sætte kryds i kalenderen - da vi har forældremøde d. 5/11 – vores foredragsholder ligger nu på 

plads, det bliver Suzanne Krogh (cand. Psych)  -  og temaet bliver, ”Det moderne barndomsliv”.  

 

Sundhedsstyrelsens er kommet med nye kostråd for børn under 3 år. Anbefalingerne er, at børn under 1 år 

ikke længere må få mælk. Der bliver fremadrettet købt modermælkserstatning til de børn der har behov 

for dette, der kan som alternativ tilbydes vand. I dagplejen skal man fortsat selv medbringe modermælks 

erstatning.  

Der vil heller ikke blive serveret tun til børn under 3 år, da dette heller ikke anbefales længere. De dage 

børnene over 3 år vil blive tilbudt tun, vil der være et andet tilbud til børnene under 3 år. 

 

Vi har udarbejdet en ny kostpolitik for Dagtilbud og SFO – den kan findes på hjemmesiden under politikker. 

 

 
 

Hele personalegruppen skal på pædagogisk weekend d. 29/5. Derfor lukker vi den fredag kl. 15.15. Vi 

håber, ikke det skaber store problemer for jer – Men I må henvende jer, hvis det er umuligt for jer at løse – 

så finder vi en løsning. Jeg sender en SMS til jer, når vi nærmer os, med en reminder. 

 

 

Nyt fra dagplejen:  

Det går godt i dagplejen. Der mangler jo stadig børn – men de tomme pladser udnyttes bedst muligt – da 

det giver plads til en del flere ture såsom turen til Østre strand, børnebiblioteket ect. Dagplejerne er gode 

til, at hjælpe hinanden og bruger ofte Henriettes bus. Henriette kører meget ud og besøger de andre 

dagplejer, da hun kun har et barn pt.  

 

Rikke har nu valgt, at blive ”grøn spire”, ligesom Mariehønen – det bliver rigtig spændende.  



 

Nyt fra vuggestuen:  

Her kommer vi også til at mangle børn, men ellers er der godt gang i den. ”På tværs grupperne” fungerer 

rigtig godt (Henriette kommer også med). Glæder sig til at Lucia kommer tilbage (der sker en om rokering 

efter påske – hvilket bevirker, at Sanne skifter til den anden gruppe). Vuggestuen har den sidste tid 

arbejdet ud fra de sproglige og sociale kompetencer. I mellem gruppen er der bl.a. blevet spillet Guldlok 

med puslespilsbrikker, fortalt rim og remser, læst om Tue Tunge og været en tur på biblioteket. De ældste 

har bl. a. været til sangdag på biblioteket, pustet med sugerør i kakao så der kommer store bobler, pustet 

sæbebobler og været i anlægget i Struer for at fodre ænder. Begge grupper har også været meget ude og 

på små besøg i salen. 

De yngste nyder roen når de større børn går i deres grupper. Så bliver der mere plads til at kravle rundt på, 
lege med legetøjet og få de voksne lidt for sig selv. De kan også lide at komme en tur på legepladsen eller 
gå en tur. 
 

Nyt fra børnehave: 

Så skal der snart siges farvel til de ca. 30 børn, der skal i førskole. De skal overnatte og hygge i børnehaven 

på fredag, og alle forældre afhenter dem så igen til fælles morgenmad lørdag.  

 

I børnehaven har der været gang i ”på tværsgrupperne” med krop og bevægelse. 

Årgang 2011 og 2012: Den yngste gruppe har været samlet på cykelbanen, hvor de har lavet en 

aktivitetsbane, og hoppet, kravlet, løbet, gået forlæns og baglæns. De har også kastet, trillet og spraket 

med bolde. Hver på tværs dag er blevet afsluttet med en sang, hvor kroppen er blevet brugt. 

Årgang 2010: De har været i Reden og danset forskellige danse, her iblandt polka. Rigtig sjovt. De har også 

fået kendskab til yoga. 

Årgang 2009: De ældste har haft fuld gang i skoleopgaver, men har også bla. leget banke bøf, guld, sølv og 

bronze og haft O løb 

 
 
Børn og sygdomme:  
Der har netop været en periode, hvor mange børn har været syge med opkast og diarre. Personalet har 
øget fokussen på hygiejnen, men det har forsat kørt i ring og flere børn har faktisk været syge flere gang.  
Så - hvordan kan vi som institution og I som forældre hjælpe med, at mindske smitte risikoen mest muligt 
blandt vores børn? – Vi tænker jo den daglige hygiejne er en vigtig brik og derfor har vi også skærpet 
meget her. Det andet er, at børnene er ordentlige raske inden de kommer i institutionen igen – at man 
f.eks. hvis man har haft diarre tidligst vender tilbage igen, 24 timer efter sidst udbrud.  
 
Her er adgangen til et link, der kan være god at læne sig op af, hvis man skal være i tvivl om, sygdomme, 
behandling osv.  http://www.sygeboern.dk/ 



 
Børnehaven holder 20 år`s fødselsdag i år, det fejer vi fredag d. 14. august. Så sæt kryds i kalenderen 
allerede nu. Der vil blive forældre hygge sidste på dagen – I hører mere, når vi har programmet på plads  
 
Husk der er forældrekaffe d. 24/4 fra kl. 14 – her vil der også komme sedler op, hvor vi efterlyser dejlige 
kager.  
 
Nu nærmere vi os snart tilmelding til Kr. himmelfart og sommerferien. Så husk, at skriv ind i Daycare, 
hvordan jeres barn holder ferie i ugerne 27-32. Hvilke uger kommer de og hvilke holder de ferie. I skal 
svare for alle ugerne, så personalets ferie kan placeres ud fra børnetallene de forskellige uger.  
Og vedr. Kr. himmelfart, så har vi jo lukket d. 15. maj, dagen efter – så har I et pasningsbehov her – så kom 
ind på kontoret senest d. 10. april og fortæl det. Den 10. april er også deadline for tilmelding til 
sommerpasningen. 
 

 
 

 

På vegne af Bestyrelsen og Langhøj Dagtilbud 
 

Louise og Irma 

 

 

 

 

 

 


