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Nyhedsbrev maj 2015. 
 

Foråret er over os og enkelte dage mærker vi det rigtig meget, ved at have det skønneste vejr på vores 
legeplads. Og med forårets kommen fik vi endnu engang sendt en masse lækre unger over bækken, som nu 
er godt i gang med deres nye førskoleliv. 
 

        
 

Her i dagtilbuddet har der kun været få personaleændringer siden sidst, da vi faktisk er inde i en rigtig god 
periode helt uden sygemeldinger osv. Men lidt nyt er der da, Søren og Tobias gik jo med førskolen over i 
Sfoén, Søren vender tilbage igen i forbindelse med sommerferiens start. Helle der jo har været sygemeldt 
til og fra længe, er nu blevet fyret med udgangen af maj. Det er rigtig trist, at skulle sige farvel til Helle og 
hun vil blive meget savnet. Men Helle kunne ikke længere holde til dette job. Og vi ønsker Helle, al held og 
lykke fremover. 
I forhold til vores studerende i huset, så har vi: Bettina, som er startet som øvelsesstuderende i 
vuggestuen, hendes periode udløber igen her d. 1. juni. Lone i vuggestuen skal tilbage på skolen igen fra 1. 
juni og da vi ikke har fået en ny studerende i perioden efter hende, har vi valgt at Mette overtager den 
periode i vuggestuen. Det bliver frem til 1. dec. Pernille vores studerende i børnehaven holder til 1. aug. 
efter hende kommer der igen en ny studerende, hun hedder Monica. 
 
Vi kan nu begynde, at overskue børnetallet resten af året og det ser ud til, at det voldsomme nedgang i 
børnetallet her i vores distrikt ikke bliver så stort, som først antaget. Dette b.la. pga. af nye fødsler, samt 
tilflytter. Så alt i alt ser det rigtig godt ud her i Langhøj kontra resten af kommunen. Det skal vi da være 
stolte af.  Men vi har stadig altid plads til flere og ellers finder vi det.  
 
Mette i køkkenet er nu faldet godt til og begynder nu, at sætte sit eget præg i køkkenet. Hun er gået med i 
den kommunalt arrangerede kursus række, på teknisk skole i Holstebro vedr. mere økologi i offentlige 
institutioner. Det er ret så spændende.  På madplanen medfører dette, at der fremadrettet vil blive 
serveret lidt mere varmt mad end tidligere. Hvilket nok vil blive til en ugentlig suppe dag. 
Vi har uploadede madplanerne på hjemmesiden, så man også der kan se hvad der bliver serveret i 
dagtilbuddet, ligesom vi foruden ved køkkenet også hænger planerne op på alle whiteboard tavlerne ved 
afdelingerne. 



Efter at vi er gået over til den nye struktur med opdelte På tværs grupper, har vi haft problemer vedr. 
fødselsdage og buskørsel. Vi vil derfor fremadrettet i børnehaven kun tage til fødselsdage på de dage, hvor 
vi ikke har på tværs grupperne. Det vil sige, at vi mandag og fredage kan komme hjem til fødselsdage, da vi 
også her har bussen, tirsdag vil også være muligt, hvis det er i gåafstand fra børnehaven – samtidig er I 
ligesom altid velkomne til på disse dage også, at holde fødselsdagen her i børnehaven. 
 
 

 
 

 
I forhold til vores dyr i dagtilbuddet, har vi konkluderet, at kaniner giver alt for meget arbejde og alt for lidt 
gavn. Vi har ønske om at udvide hønsegården i stedet - på sigt få lavet et helårs hønsehus med el og varme, 
ligesom vi også vil udvide med kyllinger. Børnene har rigtig stor gavn af hønsene og samtidig kræver de 
ikke så meget – hvis vi er optaget af andre projekter. Det giver og har givet rigtig mange gode oplevelser.  
Vi efterlyser fodre familier til weekenderne, den sidste periode, har der ikke været så mange skrevet på til 
weekend fodring. Fodringen behøver kun, nu hvor der kun er høns tilbage ikke være mere end 1. gang, frit 
valgt i løbet af weekenden. Så husk at skriv jer på sedlen i forgangen.   
 
Nyt fra Langhøj Dagtilbud: 
 
Dagplejen: Der har været afholdt to gode skovture, et med et regnormeprojekt, et andet hvor børnene 
gemte malede sten, der skal findes igen senere i maj. Der er dagplejedag i næste uge (landsdækkende), 
dagplejerne arrangerer deres egen lille olympiade i år ved ”goal-boxen”. I børnekulturuge i uge 21 skal 
børnene fra dagplejen på musikskolen og synge. 
 
Vuggestuen Der klargøres til børnekulturugen, hvor der arbejdes på udstillingen i folkets hus. Temaet er 
”Forår i Struer”.  Der modtages mange nye børn lige i øjeblikket. Lucia er startet godt op i vuggestuen og 
faldet godt til. Mette kommer jo tilbage til vuggestuen fra 1.juni og 6 mdr. frem (i stedet for en 
studerende).  
På tværs grupperne kører stadig rigtig godt. Vi venter på sol og sommer! 
 
Børnehaven: Rigtig mange børn blev smidt over bækken. Nu er der en lav gennemsnitsalder, så der er nok 
at se til i børnehaven lige nu. På tværs dage kører også rigtig godt her – der hænges info på det der 
arbejdes med i diverse grupper både i børnehaven og vuggestuen. Ligesom vi løbende informerer på info 
tavlen. Nogle af pigerne fra årgang 11 spiser sammen med årgang 10, det fungerer godt. Vi har ændret i 
forhold til samlingen før frokost, vi samles nu i stedet op til frugten. Vi mødes i stedet på vores grupper - 10 
min. før spisetid og rydder op sammen på gruppen.  
Vi har snakket om, at gentage hygiejnekurset for børn – lær at vaske hænder. 
 



Alle afdelinger har lavet børnemiljø undersøgelse. Resultaterne er ved at blive samlet og efterfølgende vil 
vi udarbejde en handleplan. Handleplanerne kommer op i bestyrelsen, når den er udarbejdet og 
efterfølgende lægges den på hjemmesiden. Men det umiddelbare resultat ser rigtig godt ud  
 
Nu nærmere vi os, bedsteforældrenes besøgsdage – så husk at medbringe kuverter med adresser og 
frimærker snart – så vi kan sende invitationerne ud. 
 
Husk Legepladsaften d. 12. juni. I næste uge vil der komme lister op, som man kan skrive sig på til opgaver. 
Byd ind, hvis I har redskaber der evt. kan medbringes hjemmefra. Vi mødes kl. 15, spiser lidt kage og 
arbejder så frem til ved 18 tiden, hvor vi så fælles spiser, som vi plejer.  
Alle børn er velkomne - ideen er at tingene gøres sammen, som familie og personale. 
 
 

             
 
 

Lige en lille reminder - Børnehavens 20 års fødselsdag fejrer vi d. 14/8. Vi er i øjeblikket ved at planlægge 
dagen. Lige så snart vi har det på plads – hører I mere.  
 
Vi har også bestilt foredraget til vores kommende forældremøde d. 5. nov. Vi har inviteret psykolog 
Susanne Krogh til at tale om, ”Det gode børneliv”. Så sæt kryds i kalenderen – hun skulle være rigtig god.  
 
Husk - vi lukker kl. 15.15 fredag d. 29. maj i alle afdelinger, børnehave, vuggestue, dagpleje og SFO pga.   
personaleweekend. Vi regner med, at hører fra jer – hvis det skulle give problemer for nogen denne dag. 
 

På vegne af Bestyrelsen og Langhøj Dagtilbud 
 

Louise og Irma 

 

 

 

 

 

 


