
Langhøj Dagtilbud 

og SFO 

Bækvej 6,Asp 

7600 Struer 

Tlf: 96848940 

 

 

                  

 

Nyhedsbrev okt. 2015. 

 
 

 
 

 

Så kom efterår endnu engang og som I kan se på billedet – så trodsede vi vejret og havde en rigtig 

skøn grå vejrs dag med brand øvelse. Efterår betyder, at vi også nærmere os vores forældremøde. I har 

alle fået indbydelsen her til d. 5. nov. – så kom frisk, hør et spændende foredrag og deltag i valget til 

den kommende bestyrelse. Der er hængt seddel op, så man kan melde sig til at bage kage. 

 

I har alle fået diverse nyheder vedr. besparelser 2016. Foruden de informationer I fik af mig d. 8. okt. 

kan jeg fortælle, at prisen på madordningen for 2016 bliver 430 kr. Dette beløb bliver jo fra 2016, også 

gældende for vuggestue børnene. 

Den først melding var, at førskolebørnene skulle overflyttes pr. 1. jan – det er nu blevet rykket til 1. 

marts. Jeg er i øjeblikket ved, at udarbejde en samlet plan for det, der skal ske op til denne dato. Den 

vil alle førskole forældre få udleveret, når den er klar. 

 

I personalesituationen er der sket rigtig mange nye ting. Da vi har været så heldige, at få en del ekstra 

gratis studerende  og det har vi jo ikke kunnet sige nej til. Dette betyder, at vi har fået 2 førsteårs 

studerende i 8 uger, Nanna i vuggestuen og Charlotte i børnehaven. Samt Pamela fra Chile som også 

skal være her i 8 uger, hun er i et indslusningsforløb på Via inden hun kan påbegynde en pædagogisk 

uddannelse. 

 

Mette i køkkenet er fortsat sygemeldt, men mener snart at være klar igen. I mellemtiden har vi jo 

Anika i køkkenet og det fungere rigtig godt.. 

Bente og Dorte har været på efteruddannelse i 6 uger og er nu vendt tilbage igen. Uddannelses forløbet 

har været godt – oplever de begge.  



 

Vivi ophører pr. 31/10 fra den ekstra normering, der har været i en periode i vuggestuen.. 

Mette(vikar) stopper i vuggestuen, hendes plads overtages af 3.årsstuderende Henriette. Derudover 

starter Rikke 1. dec., hun er 2.årsstuderende i børnehaven og skal erstatte Monica, der dog først holder 

til feb. 

 

Meilany som jo er barselsvikar for Joan, holder pr. 1/12, da Joan kommer tilbage i midten af december 

på delt forældreorlov (med 1 ugentlig fridag bevilliget i 35 uger). Lise P. dækker ind i perioden i dec. 

og på fremtidige fridage frem til april. 

 

 

Så har vi jo som I også kan se på billederne, haft brandøvelse igen. Og øvelse gør jo som sagt mester – 

og der var rigtig store fremskridt fra sidste gang til denne. Alle voksne og børn var ude på rekord tid – 

så det var dejligt, at se. Få sekunder efter kom brandbilen, så kørende med udrykning og børnene 

kunne hilse på brandmændene, undersøge alle deres fine sager og ikke mindst til popcorn og slush ice 

– vælte sige i det lækre skum. En stor fornøjelse for alle. 

 

 

   
 

 

Tak for den kæmpe store hjælp til legepladsaften. Det var endnu en gang, super skønt – at få ordnet 

alle tingene. Det blev til en rigtig hyggelig og produktiv eftermiddag. Vi har drøftet legepladsaften 

fremover og har valgt at ligge den fast fremover d. 1. fredag i september. Da det har vist, at der er langt 

flere, der har mulighed for at deltage i efteråret frem for foråret. 

 

Der har været forespørgsel fra forældre ang. mulighed for gruppebilleder, samt individuelle billeder af 

børnene. Vi har taget kontakt til modul foto, som også bruges på skolen. Vi får det arrangeret således, 

at gruppe billederne bliver taget af os om dagen og sidst på eftermiddagen, kan I så møde op, hente 

jeres børn og få taget de individuelle billeder. Lige så snart vi har en dato bliver det meldt ud.  

Vi vil forsætte med, at tage de daglige situations billeder af børnene, som man også altid har mulighed 

for at få via daycare. 

 

Vi har valgt, at indføre en ny tradition med børnene og dette er børnejulefrokost. Den vil vi 

fremadrettet fast holde d. 2. onsdag i december. 

 

Vi har haft nogle problem stillinger vedr. vores deltidspladser i vuggestuen. Og da deltidspladser jo 

tildeler mindre normering/økonomi, er vi simpelthen nødt til skarpt, at overholde de betingelser der er 

for en deltidsplads. Reglerne er, at forældrene skal aflevere et skema for barnets, max 32 timer i 

vuggestuen. Disse tider skal ses på, for det pågældende barn, som institutionens åbningstider – det vil 

sige, man skal afleverer efter og hente inden. Vi tror på, at vi igen kan få det til at fungere bedst muligt 

for alle. Og vi tænker, det er da klart man vælger denne løsning, når man har muligheden for det rent 

arbejdsmæssigt. 

 



Vi har drøftet vedr. fremtidige jubilæer her i huset. Vi har jo hidtil fejret ”Mariehønens” jubilæum, 

men vi tænker, det burde egentligt være Langhøj Dagtilbud. Så fremadrettet bliver ”Langhøj 

Dagtilbud” fejret, så vi fylder dermed 6 år til august 2016, datoen er sat ud fra indvielsen af 

vuggestuen. 

 
 

Vi er i øjeblikket i gang med, at udfærdige kalenderen for 2016. Så den vil være at finde på 

hjemmesiden snarest. 
 

Vi har i bestyrelsen og personalegruppen arbejdet på en søvn politik, den er nu færdig. I har fået den 

udleveret sammen med dette nyhedsbrev og fremadrettet vil alle nye forældre i institutionen også 

modtage den. Vi vil fra dags dato arbejde ud fra denne politik. Har I spørgsmål eller andet, så henvend 

jer til personalet tæt på jeres barn eller kontoret. 

 

Vi har fået enkelte klager over, at der ikke blev serveret kage til forældrekaffen, sidste gang. Dette var 

ikke på grund af nye ændringer – men ud fra det, at forældrekaffen lå i vores motionsuge og 

arbejdsgruppen derfor ønskede, at holde fast i den sundhed, der var arbejdet med hele ugen – derfor 

ønskede de der var frugt og grønt til forældrekaffen. Fremadrettet vil der stadig være LÆKKER kage, 

at finde til forældrekaffen   

Vi har dog også tidligere drøftet dette i bestyrelsen og endte på, at en veksel virkning imellem kage og 

frugt til forældrekafferne ville være optimalt. Så fremadrettet kom frit med, hvad I syntes  

 

Vi vil gerne efterlyse børnebukser, enten hvis nogen har nogle af børnehavens – ellers selv har nogle 

børnene er vokset fra. Vi mangler jævnligt og er helt i bund. 

 

Husk julehyggen i år ligge d. 4. december.  

 

Førskoleforældremødet er d. 24. nov. I vil få en indbydelse snarest. 

 

 

 
 

 

Med venlig hilsen 



Vinni og Irma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


