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Nyhedsbrev sep. 2016 
 

Lidt nyheder ovenpå den dejligste varme sensommer, 

vi længe har haft - Skønt . 

 

 
 
På personalesiden har vi siden sidst jo fået 2 nye studerende, Mette i børnehaven og Lærke i vuggestuen. 

Søren er kommet tilbage igen og er hos årgang 2013. Annika har været  sygemeldt i en længere periode pga. 

en arbejdsskade – hun er klar igen – men skal selvfølgelig passe på. Lisbeth er ansat i børnehaven, som ekstra 

hænder indtil nytår. Og vuggestuen kører med alle ved roret.  

Vinni er de næste måneder i Hjerm Dagpleje samtidig med Langhøj Dagtilbud, da der mangler en pædagogisk 

leder til dagplejen i Hjerm distriktet. Dette vil vi bestræbe os på, mærkes mindst muligt her i huset. 

 

Normeringen i huset er lige nu sådan, at det er muligt at danne mindre grupper end ellers og det vil vi 

benytte os af. Grupperne vil arbejde ud fra børnenes kompetencehjul og sætte ind, der hvor de ser behovet.  

Det kunne f.eks. være sprog for en gruppe – denne gruppe vil så lege, træne og øve forskellige sproglege og 

tiltage. Efter en given periode vil vi så forny kompetancehjulet på det område der er arbejdet med – for at 

se den udvikling, perioden har bragt med sig og skabe synlighed for den indsats, der er givet.  

 

Der starter et nyt udviklings projekt for Dagtilbuddene i Struer Kommune: I både vores dagtilbud, den 

kommunale ledergruppe og kommunen har vi en del fokus på højkvalitet i dagtilbud. Da forskningen er blevet 

tydeligere og tydeligere, og her beskrives endnu engang, hvor vigtigt de første år af børns læring er – også 

set i det perspektiv – at børnene der forlader skolen, skal være så dygtige de kan. Laila Lundtofte, 

pædagogisk konsulent i kommunen, har været rundt i alle kommunens dagtilbud og observere. Hun har også 

været her og observere i både vuggestuen og børnehaven i to hele dagen. Og som vi selv forventede , så så 

hun rigtig meget højkvalitet i vores Dagtilbud. Det skal vi bevare og selvfølgelig arbejde videre med.  Ole 

Henrik Hansen, som er forsker indenfor højkvalitet i Dagtilbud, er købt af Struer Kommune til dette 

udviklings projekt og han skal undervise samt understøtte alt personalet i de næste to år (2017-2018). Der vil 

være 10 undervisnings dage pr. år til alle medarbejdere i dagplejen, vuggestuen og børnehaven i hele 

kommunen. Dette projekt bliver så spændende og vi glæder os rigtig meget til, at indgå i dette. 

 



Vi har jo et faldende børnetal, samtidig med besparelser 2016. Og på baggrund af dette, har vi været 

nødsaget til at fyre blandt personalet. Dette betyder, at Vibeke er fyret pr. 1. februar og Sussie pr. 1. 

marts. Samtidig kommer der fremadrettet kun 1 studerende, startende til 1. december. Når vi kikker ind i 

2017, kan vi igen se, at børnetallet falder og vi ved der igen vil komme besparelser – så det er nok ret 

tænkeligt, at vi også i 2017 skal se på vores stab. Det er altid trist, når nogen må sige farvel og vi ville 

selvfølgelig ønske, at vi kunne bibeholde alle. Men som tiderne er, er dette ikke muligt. 

 

Forældrebestyrelsen har igen haft madordningen til drøftelse og beslutning. De valgte enstemmigt, at den 

skal fortsætte for 2017 til 2019. Prisen fra 2017 er 450 kroner pr. md. 

Politikkerne har valgt, at madordningen igen skal være gratis for vuggestuebørns familier og vi vil derfor 

fremover, få disse penge tilført rent kommunalt. Så fra januar 2017, vil vuggestue børn kun skulle betale for 

deres vuggestue plads. Dette er for familierne et fald på 450 kr. pr. md. Dette vil igen bevirke, at vi får 

større ligheds pris imellem vuggestue og dagpleje. Så alle kan vælge det de helst vil for deres barn. Det 

glæder os rigtig meget.  

 

   
 

Vedr. ferielukning i distriktet for hele Dagtilbuddet:  

Sommeren 2016 har været meget dyr. Der har været mange børn i alle ugerne. Og vikar dækningen har kostet 

næsten lige så meget, som en studerende ville koste et helt år – altså 32½ time i ugen..  

Det er blevet kommunalt bestemt, at dagplejen har fast lukket 3 uger fremover (ugerne 29, 30 og 31 i 2017). 

Derfor har jeg, som leder valgt, at vuggestuen og børnehaven desværre bliver nødt til at gøre det samme 

fremadrettet - da økonomien ellers ikke kan hænge ordentligt optimalt sammen i hverdagen. Der vil 

selvfølgelig være voksne med fra Langhøj og vi vil gøre det så trygt, som muligt for børnene. Ugerne i 2017, 

der er lukket, bliver så ugerne 29, 30 og 31. Pasningen 2017 vil for dagpleje og vuggestue børnene være 

Østbyens vuggestue (Baunekrogen) og for børnehave børnene er det vestbyens børnehave – Bulderby. 

 

Der har været nogle henvendelser og bekymringer vedr. de små fra vuggestuen og vores lego kasse i 

børnehaven – det har været om morgenen og eftermiddagen problemerne er opstået. Derfor har vi nu valgt, 

at ligge låg på lego kassen i det tidsrum vuggestuen befinder sig i børnehaven. Så vi sikre, at ingen små 

kommer til skade ved dette. 

 

Arbejdsaften blev gennemført trods varsling om byger – og regnen kom da også. Men alle fremmødte var 

aktive og parate til, at arbejde på trods af vejret. Så vi fik nogle herlige timer sammen, som både var 

produktive og hyggelige. Vi fik fjernet legehuse og nye er kommet til, vi fik udbedret samtlige af de mange 

bemærkninger vi havde i vores legepladsrapport, vi fik rengjort krybberum og Frode, vi fik lavet ny bålplads, 

vi fik genopbygget balancebanen – samt ordnet og ryddet rundt omkring. En kæmpe tak skal lyde til jer alle – 

det er så skønt, at få gjort og ungerne stor nyder, alt det nye i hverdagen. 

 

Nyt fra grupperne: 

Dagplejen: 

Dagplejen har afholdt forældrekaffe d. 20. juni i Vejrum heldagslegestue, vejret var ikke med os den dag, så 

arrangementet blev holdt indenfor, det var som altid super hyggeligt.  

Vi har været i børnehaven til Sankt hansfest d. 24. juni. Bålet blev tændt kl. 10.00, det var en rigtig god og 

hyggelig formiddag både for børnene og de voksne - hvor vi også fik besøg af heksen.   



Dagplejen stod for et arrangement sammen med vuggestuen d. 25. august. Vi mødtes på sportspladsen kl. 

09.30, der blev vi delt op i 5 små grupper, sammen med vuggestuen. Dagplejerne havde hver taget et tæppe 

med, som vi sad på mens vi sang. 

Dagplejen skulle gå højre om og vuggestuen venstre om, derved blev der hele tiden dannet nye grupper. Vi 

havde en god formiddag med vuggestuen.  

 

Vuggestue:  

I vuggestuen arbejder vi i små grupper tirsdag-torsdag.  

1 voksen går med 3-4 børn og laver aktiviteter, der passer til børnegruppen. Fremadrettet vil vi, som 

beskrevet tidligere i nyhedsbrevet, arbejde ud fra børnenes kompetencehjul i de små grupper.  

Om fredagen laver vi fællesaktiviteter i vuggestuen. 

 

Vi har haft nogle formiddage sammen med dagplejen, hvor vi har leget, sunget og danset. Vi havde bl.a. "De 

små synger", hvor temaet var DANS.  

 

I høstugen var vi på bondegårdsbesøg hos Fam. Thise. Børnene syntes, at køerne var spændende og vi 

sluttede dagen af med et dejligt glas frisk mælk fra tanken.  

 

I børnekulturugen har alle børnene været med inde på Struer Musikskole i musikalsk legestue.    

 

   
 

Børnehaven: 

Vi har nu lavet månedstegningerne fra september, emnet var vores bondegårds tur til Thise. 

Vi vil også her i efteråret, starte op med at arbejde i de noget mindre grupper og vores arbejde vil også tage 

afsæt i læreplans temaerne med fokus fra børnenes kompetancehjul. 

Til frokost øver vi meget, hvordan man sidder ved bordet, f.eks. hvordan man pænt beder om pålæggen osv. Vi 

øver os også i det, at spise med kniv og gaffel. 

Vi øver også hverdags selvhjulpen hed og konfliktløsning. Hvordan taler vi og lytter til hinanden. Børnene øver 

sig i, først selv at prøve at løse tingene hvis der er et problem og så derefter hente eller snakke med en 

voksen. 

 

Kirsten og Rikke i Reden er startet på kulturspirernes uddannelse – her skal de lære om de forskellige 

udtryksformer indenfor flere kulturelle udtryksformer. De involverede kultur institutioner er, billedskoler, 

musikskoler, børneoperaen og balletten. Det er årgang 2012 der deltager i projektet sammen med Rikke og 

Kirsten. Der vil løbende komme rep. fra kulturinstitutionerne ud i vores institution og arbejde sammen med 

Kirsten og Rikke omkring disse områder med børnene. Det bliver rigtig spændende, og Rikke og Kirsten vil 

senere forsøge, at få de andre årgange i Dagtilbuddet introduceret til de forskellige områder. Det er et vildt 

spændende projekt Rikke og Kirsten er indgået i med deres børnegruppe – som vi da klart håber på – vil 

bringe ringe i vandet til de andre børn og ja da, hele vores institution.  

 

Lukket Facebook gruppe - Langhøj Dagtilbud:  

Der har været ønske om, at vi opretter en facebook gruppe for vores institution. En gruppe, hvor man kan se 

og høre lidt fra hverdagen i form af billeder og tekst.  

Vi har derfor valgt at forsøge, at lave en prøve periode med en lukket gruppe og ser om det bliver en succes. 

Den lukkede gruppes medlemmer må bestå af forældre og forældres samlever, samt personale i institutionen. 

Vi vil opfordre til, at forældrene i gruppen ikke kopier et billede og lægger det op på en anden side eller 



medie. Og vi vil nu forhøre os ved alle jer forældre om billeder af jeres barn må komme op i Facebook 

gruppen. For hvis der er mange der siger fra, vil vi ikke starte gruppen op – idet det vil blive for svært at 

administrer. Vi giver en frist til d. 30. sep. hvor I kan henvende jer til personalet eller på kontoret, hvis ikke 

I ønsker jeres barns billeder indgår i denne gruppe. 

 

      
 

Vi havde brandøvelse her d. 20. sep. - alarmen gik i institutionen og alle børnene blev evakueret. Da alle var 

nået sikkert og ”reddet” på boldbanen kunne vi begynde, at høre brandbilen der kom. Det tog denne gang 9 

minutter – både at evakuerer og få talt endeligt op på alle børnene. Det var så flot.  

Det der dog skabte en del røre og som faktisk tog 3-4 min. af de 9 min., var børn der ikke var tjekket ind på 

Daycare skærmen, men tilstede i institutionen – dette bevirkede, at det tog længere tid, før man kunne 

være sikker på sit endelige børnetal. Så husk – at tjek børnene ind og ud – det er så vigtigt i f.eks. disse 

sammenhænge. 

Men brandbilen nåede frem – og igen fik vi skum på hele boldbanen – solen skinnede og børnene boltrede og 

hyggede sig med det – alt imens der blev serveret popcorn. Et skønt arrangement, som vi nyder at afholde 

hvert år. 

 

       
 

Vi har observeret en del flåter på det sidste fra legepladsen. Så husk at undersøg jeres børn jævnligt og få 

flåterne fjernet, hvis I finder nogen. 

Husk også, at I hver fredag skal tømme børnenes garderober, så rengøringen kan vaske dem mandag morgen 

– Kurven må gerne blive.  

Husk at billederne, som I kan hente i Daycare kun er tilgængelige i en måned. Så I skal huske at hente dem, 

inden de forsvinder igen.  

Og endeligt, så husk at krydse af i kalenderen vedr. forældremødet d. 3. nov. Mødet vil i år blive opdelt i 

børnenes afdelinger efter valget til bestyrelsen. 

Med venlig hilsen 

 Irma 


