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Nyhedsbrev dec. 2016  

 

 
Så nærmer vi os med raske skridt julen. 🎄🎄🎄 Og der bliver julet så meget her op til 

julen i hele vores distrikt, der har været julehygge, blevet klippet og klistret, set og 

opført Lucia optog, julefrokost, kirke besøg, juleværksteder, julemands besøg oma.  

 

     
 

Personalesituationen:  

Dorte er nu ressourcepædagog i Dagtilbuddet frem til sommer, efter at Lise jo er rejst. 

Karen fra SFO dækker nu årgang 2011 sammen med Lillian frem til førskolestarten. 

Mette vores studerende er nu stoppet og tilbage på sin uddannelse. I stedet for hende har 

vi fået Lærke, som er ny studerende i børnehaven. Velkommen til Lærke.  

Her den 13. jan. skal vi sige farvel til Sussie, der skal starte uddannelsen til social og 

sundhedshjælper. Vi ønsker hende alt held og lykke med det. 

Bente i vuggestuen skal på 6 ugers diplom uddannelse fra d. 9. januar. Og Joan i vuggestuen 

er gravid og går af på barsel til marts. Begge pædagoger vil blive dækket i deres fravær 

efter behov. 

Sidst men ikke mindst, så skal vi desværre også sige farvel til Vinni. Vinni skal fra 1. 

februar starte som pædagogisk leder i Hjerm Dagtilbud. Vinni er blevet flyttet i 

forbindelse med den ledelsesrokade, der kommer i kølvandet på ledelsesbesparelserne 

2017. Vi ønsker også Vinni, alt mulig held og lykke med sit nye. 

I forbindelse med at Vinni rejser til Hjerm vender Karen Margrethe tilbage til Langhøj og 

skal fungere som pædagogisk leder her for både Dagtilbud og SFO minimum frem til 

august, hvor den endelige kommunale ledelsesplan ligger på plads. 

 

 

 



 

Resultatet ved besparelserne 2017. 

 

 den nuværende struktur med 7 skoledistrikter, 7 dagtilbudsdistrikter samt én 

ungdomsskole fastholdes, 

 distrikterne reduceres med i alt 3.432.076 kr. på ledelse, 

 besparelsen på ungdomsskolen tages som en rammebesparelse. 

 det nuværende budgetterede nettoprovenu i forældrebetaling i SFO fastholdes, 

 der etableres en 3-årig forsøgsordning vedr. landsbyordning i Hjerm gældende 

senest fra 1. august 2017, 

 det godkendes, at der kan laves lokale aftaler mellem skole og dagtilbud vedr. 

ledelse af SFO bl.a. på grund af henvendelse fra Vestbyen og Humlum, under 

forudsætning af, at udgiften tages ud af den ledelsesressource, der er tildelt den 

enkelte skole, 

 der udarbejdes nye ressourcetildelingsmodeller på skole og dagtilbud gældende fra 

1. august 2017, 

 der optages forhandling med de faglige organisationer umiddelbart efter 

byrådsbeslutningen. 

 

Dette bevirker den ledelsesrokade vi nu skal igennem – hvor der fremadrettet vil være 

afsat meget mindre tid til ledelse i distrikterne. Det bevirker også, at vi pr. 1. aug. 17 igen 

skilles fra SFO ledelsesmæssigt. Og SFO´en vil fremadrettet igen være ledet af skolen 

og ikke længere forankret under dagtilbuddet. 

 

Børnetallets prognose for Dagtilbuddet 2017 er voldsomt nedadgående: Dagplejen ser fin 

ud til at holde sine 20 pladser, men det ser meget skidt ud for vuggestuen. Her ser det 

desværre ud til ganske få tilmeldinger i 2017. Og vores plan er, at i foråret vil vi 

sammenlægge de 2 grupper til en, da børnetallet falder stødt som børn flyttes til 

børnehaven. Vuggestuen vil fortsat benytte alle lokaler, men være samhørig som en gruppe.  

Børnehaven ser ud til et fald på ca. 8-10 børn, da vi har en stor årgang der skal 

skolestarte. Så vi håber på mange nye børnefamilier, der flytter til og flere af jer der 

bare gerne vil have flere børn.  

 

 

     
 

 



 

 

Forældremødet i nov. 

Vi har fået rigtig mange gode tilbagemeldinger og hørt stor tilfredshed med mødet og 

dets form. Det at der var tid til at høre om hverdagen, institutionens fokus og ikke mindst, 

at der var mulighed for dialog og at I, som forældre kunne stille spørgsmål til hverdagen. 

Så fremadrettet vil vi bygge forældremøderne op, ud fra disse erfaringer. 

 

På mødet blev der jo også valgt en ny bestyrelse og bestyrelsens sammensætning er nu: 

Formand: Lonni. Næstformand: Lisbeth. Sekretær: Birgitte. Menige medlemmer er: 

Anders, Søren, Pernille og Line. Fra personale gruppen er Inge og Lene valgt, som 

medlemmer. 

 

Vi har valgt, at fremadrettet vil den sidste fredag i måneden være store oprydningsdag i 

institutionen. Her vil vi sammen med børnene få styr på alle vores kasser og ting. Husk også 

denne fredag, er dagen hvor I skal rydde garderober, så de kan gøres rene. 

 

Vi har valgt, at ændre praksis for vores børnefødselsdage fra marts 2017. Her vil det 

blive således at den yngste gruppe børn holder deres fødselsdage i børnehaven, hvor I har 

mulighed for at have noget med. Mellemgruppens børn vil have mulighed for, at tage hjem 

på fødselsdage, hvis I som forældre ønsker det og ellers holdes de her, som hos de yngres. 

I storegruppen holdes fremadrettet fællesfødselsdage – alle måneder (undtaget juli og 

dec. Disse børn fejres med den måned, deres fødselsdag ligger tættest på.) Er der kun et 

barn, der har fødselsdag, så kan barnet vælge at vente til næste md – hvis dette ønskes. 

Børnehavens voksne er ansvarlig for, at afholde et møde med børnene, børnene får ud fra 

mulige emner til mad og aktivitet, valgt hvad de ønsker og dermed arrangeret en 

fællesfødselsdag. Mødet bliver holdt minimum 14 dage, før fødselsdagen afholdes, så 

køkkenet og I bliver informeres om indholdet via opslag på gruppens tavle. 

 

 
 

 

Højkvalitet i dagtilbud: 

Som tidligere nævnt har Struer Kommune igangsat et udviklingsforløb med Ole Henrik 

Hansen. Denne uddannelse starter i januar 2017. Dette betyder, at en gang i måneden skal 



alle fastansatte en halv dag på kursus. Det kommer til, at ligge torsdag og fredag i samme 

uge. – i januar er det d. 19 og 20. På disse uddannelsesdage vil der derfor var færre voksne 

samt flere løse vikarer i løbet af dagene. For dagplejens vedkommende vil der være 

heldags legestue de 2 dage i måneden. 

 

Vi har et problem med, at der bliver ringet for tidligt efter SFO børnene, når de skal gå i 

Dagtilbuddet for afhentning. Så fremadrettet, vil vi gerne, at I ringer efter SFO 

søskende, når I kommer til Dagtilbuddet, så I derved er i institutionen når børnene komme.  

Så undgår vi nogle af de episoder vi har haft på det sidste – til gavn for både børn og 

voksne. 

 

Fra 1. januar 2017 er vuggestuemaden centralt betalt, dvs. at der ikke længere er nogen 

egen betaling på madordningen for vuggestuebørn.  

 

Billeder fra forestilling med Tante Andante: 

 

    
 

Vi efterlyser tegnepapir, hvis nogle af jer skulle have genbrugspapir eller lign. Liggende. 

 

Og her til sidst vil jeg gerne ønske jer alle en rigtig dejlig og hyggelig jul. Og ikke mindst 

nyd roen, tiden og jeres lækre unger – nu hvor vi endeligt har nogle dage, hvor der er 

mulighed for at stille alt i ro lidt. Tusinde tak for et godt samarbejde i 2016. Vi ses i det 

nye år. 

 

 

Med venlig hilsen 

 Irma 

 
 

 


