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Velkommen i Langhøj Dagtilbud, Mariehønen. 

Når Jeres barn starter i Mariehønen, vil det være starten på noget nyt for 
både Jer og Jeres barn. 

I Struerkommune har vi distrikts ledelse, hvilket betyder, at ledelsen 
dækker fra vuggestue alder til man forlader SFO. Mariehønen er 
vuggestuen og børnehaven i Langhøj dagtilbud og SFO. Denne 
organisering betyder, at den pædagogiske tilgang og tråd fra start til slut 
er den samme. 

Denne folder indeholder forskellig information om vores hverdag. Du 
kan også se på vores hjemmeside www.langhoej.struer.dk 

Du er altid velkommen til at ringe eller besøge os. Vi glæder os til at få et 
åbent og godt samarbejde om Jeres barns trivsel og udvikling! 

Vi arbejder for, at Mariehønen skal være et sted, hvor 

• børn, forældre og personale 
oplever der er trygt og rart at 
være anerkendende pædagogik 
vægtes højt i vores relationer til 
børnene. 

• børnene deltager mest muligt i de 
naturlige daglige gøremål. 

• fleksibilitet og inkluderende 
fællesskaber vægtes højt  i 
forhold til det enkelte barn. 

• der er et udviklende og lærerigt 
miljø, hvor der er ro, tid og plads 
til fordybelse. 

• udelivet er en naturlig og 
prioriteret del af vores hverdag. 
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Åbningstider 

Mandag-torsdag: 6.10 - 16.30 

Fredag:   6.10 - 16.00 

 

 
Alle daginstitutioner og SFO’er i Struer kommune har indgået en aftale 
om følgende årlige fællespasningsdage: 

• De to sidste dage i vinterferien  
(uge 7) 

• De 3 hverdage før påske 
• Fredag efter Kr. Himmelfartsdag 
• Grundlovsdag 
• De to sidste dage i efterårsferien 

(uge 42) 
• Alle hverdage imellem jul og nytår 

inkl. d. 24. dec. og d. 31. dec. 
 

På disse dage er der en børnehave og en SFO i kommunen, der har åbent 
til at passe de børn, der har behov for pasning. Dog undtagen 
grundlovsdag og d. 24. dec., hvor der ikke tilbydes pasning. Mariehønen 
har åbent hele sommerferien og samarbejder med vores SFO de 4 af 
ugerne i skoleferien. 

Mariehønen er en kommunal daginstitution normeret til ca. 80 
børnehavebørn og ca. 24 vuggestuebørn. I august 2010 flyttede vi ind i 
nye fysiske rammer, som vi selv har haft stor indflydelse på 
udformningen af. 
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Vuggestuen 

Vuggestuen er opdelt i 2 stuer. Humlebierne og sommerfuglene. Hver 
formiddag opdeles børnene i mindre grupper efter alder. Vi har en 
storegruppe og en mellemgruppe. Der planlægges fast aktiviteter 2 gange 
i ugen i disse grupper. På månedssedlen kan I holde øje med de 
forskellige aktiviteter. Vuggestuen er en naturlig del af huset, og de 
benytter fællesarealerne i det omfang de ønsker det og efter børnenes 
behov. Den fungerer også som gæstedagpleje for dagplejen. Det vil sige, 
at der er et antal pladser i vuggestuen, hvor børn i dagplejen kan komme, 
når deres egen dagplejer har fri eller er syg. 

Når børnene snart skal i børnehave, planlægger vi nogle besøg sammen 
med deres nye børnehavegruppe. I bliver tilbudt en samtale, hvor vi 
sammen ser på barnets kompetencehjul. 

 
Praktiske ting 

I badeværelset har barnet sin egen hylde. Der skal medbragte bleer være. 
I garderoben skal der altid være mindst 2 sæt skiftetøj, som passer til 
årstiden. Det er rart med navn i både tøj, fodtøj og på sutterne, så vi ikke 
får byttet for meget rundt på det. Når I henter Jeres barn, vil vi gerne, at I 
rydder op på garderoben, så barnet har lettere ved at komme i sit overtøj 
dagen efter. 

Vi vil gerne, at I hver dag læser på vores info-skærme. Her kan I læse, 
hvad vi har lavet i løbet af dagen, og om vi f.eks. skal på tur dagen efter, 
så barnet skal være her en bestemt tid. Ligeledes har vi en whiteboard 
tavle, hvor I kan læse, hvor lang tid Jeres barn har sovet, og om det f.eks. 
mangler bleer. 
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Vuggestuens hverdag 

De vuggestuebørn, der møder tidligt, har mulighed for at spise 
morgenmad i køkkenet sammen med børnehavebørnene, hvor der er 
morgenmad indtil kl. 7.30. Derefter går vuggestuebørnene og deres 
voksne ned i vuggestuen og begynder at lege.  

Kl. ca. 8.30 får børnene formiddags mad. Det består af brød og frugt. 
Derefter går vi på legepladsen eller laver andre aktiviteter  (gåtur, hallen, 
kreative udfoldelser o. lign)  

Kl. ca. 11.00 spiser vi frokost. Der hænger et opslag ved indgangen til 
køkkenet om, hvad vi skal have i ugens løb.  

Efter frokost skal sovebørnene 
puttes. Der er mulighed for at 
sove i krybberummet eller 
indenfor på en madras. Vi har 
sovedragter og sengetøj til 
alle. Når det er koldt skal 
børnene, der sover i krybber, 
medbringe en hue, sokker og 
bløde vanter til at sove med. 

De yngste børn, der har brug for en formiddagssøvn og eftermiddagssøvn 
kan have en rytme, der er forskudt i forhold til de andre børn. 

Efter middagssøvnen får de eftermiddags mad. Derefter leges der ude 
eller inde, indtil de bliver hentet.  

Kl. 16.15 går vi i børnehaven og hygger os sammen med de sidste børn. 
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Børnehaven  

Børnehaven er opdelt i 2 afdelinger, som hedder henholdsvis Reden og 
Bækken. Barnet starter i enten Reden eller Bækken, måneden før det 
fylder 3 år og bliver der indtil det begynder i førskolen. 

Begge afdelinger er indrettet efter funktioner. Dvs., at der er et legerum, 
værksted, hyggerum og puderum m.m. Det synes vi, giver børnene gode 
muligheder for at bevæge sig rundt i huset, motiveret af leg og mulighed 
for at knytte relationer gennem fælles interesser.  

Køkkenet og salen er fællesarealer. Vi åbner i køkkenet om morgenen og 
spiser fælles morgenmad. Ligeledes lukker vi der om eftermiddagen. I 
løbet af dagen må disse områder bruges frit af børnene.  

Børnene får en månedsplan med hjem, så I kan følge med i, hvornår der 
er planlagte aktiviteter, fødselsdage mm og for hvem. Det er vigtigt at 
holde øje med vores infotavle i indgangspartiet, da der dagligt kommer 
information om, hvad vi har lavet og hvis der skal ske noget særligt i den 
nærmeste fremtid 
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Børnehavens hverdag  

Kl. 6.10 starter dagen med at gøre klar til morgenmad. Vi vægter at skabe 
ro til, at børnene kan komme stille ind af døren og få en god start på 
dagen. Morgenmaden tilbydes indtil kl. 7.30.  

Derefter kan børnene lege.  

Kl. ca. 9.00 tilbydes børnene frugt med vand i deres grupper, og bagefter 
er der samling i spisegrupperne. Herefter er der tilbud om forskellige 
aktiviteter. Det kan være motorik i salen, gåture, kreative ting på 
grupperummene, leg på legepladsen eller leg indenfor. Vi kan også køre 
en tur i vores forældresponsorerede 
bus, ”Frode”.  

Kl. 11.30 hentes rullebordet i køkkenet 
med vores frokost. Børnene dækker 
borde på skift og bestemmer den 
madsang, vi synger, når alle sidder 
klar ved bordet.  Der serveres mælk 
og vand til maden. 

Over middag leger børnene ude på legepladsen. Børn der har brug for 
middagssøvn puttes efter frokosten.  

Kl. ca. 14.30 er der eftermiddagsmad. Herefter leges der rundt om i huset 
eller ude på legepladsen. Hjælp gerne Jeres børn, så de får ryddet op på 
det, de leger med, inden I går hjem. 
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Ude liv  

Vi er en institution, der gennem 
forskellige aktiviteter har gjort os 
fortjente til at få det grønne flag. Det 
betyder, at vi prioriterer og inddrager 
ude liv i vores hverdag. Vi benytter os 
af naturen omkring os, og vi laver 
aktiviteter med børnene, der giver 
bevidsthed om vores miljø. For at det 
er sjovt, kræves der godt ude tøj til 
Jeres barn tilpasset årstiden.  
 

Vores legeplads indbyder til leg for 
både de yngste vuggestuebørn med 
sandkasse, legehuse og fugleredegynge 
og for de ældre børnehavebørn med 
cykelbane og svævebane. Vi har 
højbede med blomster og krydderurter 
til eget forbrug. Ligesom vi dyrker 
vores egne gulerødder, salat, plukker 
vores egne jordbær, brombær mm. 

 
Vi har også et mindre hønsehold 
med hane. Vi samler dagligt æg 
og hønsene hjælper os af med 
vores køkkenaffald. Og når vores 
kyllinger bliver store, giver det af 
og til en hanekylling der skal 
slagtes og koges over bål. Dette 
giver børnene et større indblik i 
dyrenes cyklus og hvor maden 
kommer fra. 
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I perioder laver vi projekter udenfor ved enten bålet eller i vores udendørs 
værksted. 

I et aktivt ude liv kan børnene udfolde sig fysisk, møde udfordringer og 
bruge alle deres sanser. 

 

Kosten  

Vi har vores egen madordning i Mariehønen. Det betyder, at der betales 
for, at børnene får alt deres kost, mens de er i institutionen. Maden laves 
af vores egen ”madmor”. Det giver en mulighed for, at børnene kan dufte, 
når der tilberedes mad og nogen gange være med til, at forme boller til 
eftermiddagsmaden, pille æg eller skære grøntsager. Vi bruger vores 
frokostmåltid som en del af vores pædagogiske praksis med f.eks. 
sanseindtryk, nærhed i relationer, viden om natur og sammenhænge osv.  

Kosten er sammensat ud fra ministeriets retningslinjer om ernæring til 
børn. Se i øvrigt vores kostpolitik på hjemmesiden. 
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Forældresamtaler/ Den daglige kontakt  

En god dialog imellem forældre og personale er vigtigt for et godt 
samarbejde omkring Jeres barn. Vi har en samtale med Jer, når jeres barn 
starter, og igen efter 3-5 måneder. Der udover tilbyder vi forældresamtale 
ved alle overgange Jeres barn møder. I kan altid selv bede om en samtale 
efter behov. Vi vil gerne have, og sætter stor pris på, at I kommer, hvis I 
har noget på hjertet. Ligeledes vil vi bede Jer om en samtale, hvis vi har 
behovet.  

Hvis der sker ændringer i Jeres familieforhold, mærker vi det ofte på 
barnet. Det vil derfor være en hjælp, hvis I fortæller os, hvad der sker, så 
vi kan drage den bedste omsorg for barnet. Personalet har tavshedspligt 
om alle private oplysninger. 

 

 Fødselsdage  

Vi vil gerne fejre Jeres barns fødselsdag i børnehaven. I Mariehønen 
starter vi altid med at hejse flaget sammen med fødselsdagsbarnet. 
Børnene fra barnets gruppe laver sammen med en voksen en gave til 
fødselsdagsbarnet.  

Vi kommer også gerne på 
besøg i hjemmet, hvis I skulle 
have lyst til det, og hvis det 
transportmæssigt kan lade 
sig gøre. Hvordan I ønsker 
det, aftaler vi i god tid inden 
fødselsdagen. 
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Legetøj 

Børnene må gerne medbringe legetøj i Mariehønen. Der er børn, der 
oplever stor tryghed ved at have noget kendt med, eller noget som de 
gerne vil vise frem. Dog vil vi gerne, at I er opmærksomme på:  

* At det er på eget ansvar  

* At det kan gå itu eller blive væk (Husk navn på det)  

* At personalet ikke leder efter bortkomne sager  

* At barnet er indstillet på, at andre må låne det  
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Tøj  

Det er sjovest at lege, når man er klædt i tøj, der er nemt at bevæge sig i 
og praktisk til både ude- og inde aktiviteter. Derfor er det vigtigt, at der 
er tøj i garderoben svarende til vejet. Derudover skal der være skiftetøj, 

regntøj og vandtæt fodtøj. Navn i 
tøjet gør det nemmere for både jer 
og os.  For at dit barn har 
mulighed      for at være så 
selvhjulpen som muligt, er det 
vigtigt, at det er tøj, der er nemt at 
tage på, og at der er orden på 
garderoben. At tøjet vender rigtigt 
og at garderoben er overskuelig 
for barnet ved, at der er ryddet op.  

 

Sygdom og fridage  

Vi ved, at det kan være svært at tage fri fra arbejde, når ens barn er sygt. 
Men er barnet sygt eller sløjt, kan det ikke deltage i den almindelige 
hverdag i vuggestuen/børnehaven, men har brug for fred og ro 
derhjemme.  Hvis jeres barn er syg vil vi gerne have besked inden kl. 9.00. 
Dette kan gøres i daycare systemet. Bliver Jeres barn syg i løbet af dagen, 
kontakter vi Jer, så barnet kan komme hjem. Vi følger retningslinjerne 
fra Sygebørn.dk i institutionen. 

I tilfælde af smitsomme sygdomme og lus hænger vi opslag op i 
institutionen, så alle forældre gøres opmærksomme på det.  

Børnene har ligesom os alle, brug for en fridag engang imellem. Vi vil dog 
gerne, at I giver besked i institutionen, inden kl.9, hvis barnet holder fri. I 
kan gøre det via daycare. 
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Traditioner og forældrearrangementer  

Forældremøder: En gang om året holdes der forældremøde for alle 
forældre i Langhøj Dagtilbud. Der er typisk i starten af november, hvor 
der også er til forældrebestyrelsen. På disse møder får vi ofte et indspark 
fra oplægsholdere om aktuelle emner.  

Forældrekaffe: Forældrebestyrelsen arrangerer i løbet af året, 2 gange 
forældrekaffe for alle, der har tid. Her vil der være kaffe og kage i 
Mariehønen fra ca. kl. 14.30-16.00. Der vil være opslag om det, når det 
nærmer sig. Det er en hyggelig eftermiddag, hvor børnene glæder sig til, 
at mor og far kommer og får eftermiddagskaffe. Her er der også 
mulighed for at se og tale med bestyrelsen og de andre forældre i 
Mariehønen.  

Julestue: Hvert år omkring d. 1. dec. har vi julestue en fredag 
eftermiddag. Her går de ældste børn luciaoptog, der spises æbleskiver og 
drikkes kaffe/saftevand og vi laver forskellige ting på stuerne eller ude, 
som vi forbinder med julen. (Dekorationer, havregrynskugler, juleklip o. 
lign)  

Smid-over-bækken-fest: Den sidste fredag i marts, sender vi alle 
førskolebørnene over i SFO’en, der ligger i skolen på den anden side af 
bækken. Børnene smides over bækken af personale i Mariehønen, 
hvorefter de tages imod af personalet fra SFO’en. Det er en stor dag for 
både store og små samt forældre. Alle inviteres til at deltage i festen.  
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Tværfagligt samarbejde  

Der er tilknyttet en socialrådgiver, talepædagog, psykolog og 
sundhedsplejerske til vores skoledistrikt i Langhøj området. Vi 
samarbejder med dem i det omfang, der er behov for. Både forældre og 
personale kan få rådgivning og vejledning, hvis der er noget angående et 
barns udvikling, som vi undres over eller er usikre på.  

Henvendelse fra Mariehønen til vore samarbejdsparter sker efter aftale 
med forældrene.  

 

Forældrebestyrelsen 

Forældrebestyrelsen består af 7 forældre og 2 personalerepræsentant. 
Arbejdet i bestyrelsen består bl.a. af at varetage forældrenes og børnenes 
behov, fastsætte overordnede mål og rammer og deltage i ansættelse af 
nyt personale. 
 

Ind- og udmeldelse  

Ved indmeldelsen skal I udfylde stamkortet i vores elektroniske system 
Daycare med forskellige oplysninger, så vi altid kan få fat på en af jer 
forældre, hvis det bliver nødvendigt i løbet af dagen. 

Ind- og udmeldelse fra Mariehønen skal ske med en måneds varsel fra d. 1 
i måneden via borgerservice.  
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Dagplejen 

I Struer kommune er dagplejen decentraliseret. Det betyder, at også her 
er det den samme ledelse, der går igen i distriktet.  

For dagplejerne i området betyder det, at de tilhører personalegruppen i 
Mariehønen. Vi afholder fælles personalemøder, kurser, inspirations 
dage og sociale arrangementer sammen. Dagplejerne kommer og 
benytter sig af huset og legepladsen og tager del i vores hverdag i 
institutionen. Når de har et barn der nærmer sig børnehavestart, bliver 
besøgene målrettet en god overgang fra dagpleje til børnehave for det 
enkelte barn. I og med at dagplejere og personalet i institutionen kender 
hinanden, bliver samarbejdet naturligt omkring det enkelte barn.  

 

Til slut 

Vi håber, at I nu har fået et indtryk af Mariehønen som et sted, hvor vi 
sammen med børnene har en hverdag, der er tryg, begivenhedsrig, 
udfordrende og lærerig. 

Når vores samarbejde bygger på åbenhed 
og tillid, så kan vi sammen skabe nogle 
gode rammer for, at netop Jeres barn får 
en dejlig tid i vuggestuen og børnehaven. 

 

Vi glæder os til samarbejdet. 
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Kontakt os 
Telefon  
Vuggestue 96 84 89 40 
Børnehave 96 84 89 40 
Dagpleje 96 84 89 42 

 

Mail irs@struer.dk 
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