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Så er vi nået til det dejlige forår. Vi har fået krukkerne plantet til, krokusserne blomstre og det er den rigtig skønne tid, vi 
nu går i møde   

 

         
 

 
På personalesiden er Joan nu gået på barsel og skal nu snart have sit barn. Karen Margrethe har nu fået besked på, at 
hendes stilling er fast er i Langhøj Dagtilbud – så det er skønt  
Vi har fået 4 nye studerende fra den 27. marts til 18. maj. De er ”Gratis” for huset. Det er 2 i vuggestuen, 1 i børnehaven 
og 1 i førskolen. Det nyder vi stor glæde af både børn og voksne. 
Dorte er blevet tilbudt ressource pædagogstillingen fast og har sagt ja til dette. Så det er vi super glade for. 
Lisbeth er ansat i Joans barselvikariat. Og nu med det faldene børnetal i vuggestuen, vil hun bliver brugt som vikar rundt i 
hele huset efter behov..  
 
Den ny ressource tilpasnings modellen har nu været i høring og er blevet vedtaget. Ifølge udregningerne skal Langhøj 
dagtilbud spare ca. 70.000kr + besparelsen på ca. 150.000kr på leder løn, der nu skal betales af dagtilbuddet og som før er 
blevet betalt af SFO kontoen. 
Dette betyder jo også, som tidligere beskrevet, at SFO fra 1. aug. ikke længere hører sammen med dagtilbuddet, men igen 
er under skolens ledelse.  
 
Fremskudte socialrådgivere i Dagtilbud – er et nyt tilbud i Struer Kommune 
Dette betyder, at der er en socialrådgiver tilknyttet hvert dagtilbud. Vores socialrådgiver er Tanja, hun er her et par timer 
hver torsdag. Her er hun er tilgængelig for personalet og via dem også jer forældre – hvis I skulle have behov for 
rådgivning i en eller anden sammenhæng.  

 
Vores Facebook gruppe syntes, at være en stor succes – vi kan se, at vores opslag har rigtig mange besøgende. Så det er 
super fint. Vi har nu slettet alle vores gamle børns forældre, børnene der blev sendt over Bækken her 1. marts. Fremover 
vil det være sådan, at man har ca. 1 md. inden man kobles af, når man har forladt institutionen. Dette, da vi jo har valgt at 
gruppen er lukket og kun for forældre i institutionen. 
 
Så er sommerferie pasning ved at være på plads. Der er få børn der skal passes inde i Vestbyen. I vuggestuen vil det blive 
Lene, der følger med børnene den første uge og i børnehaven vil det være Søren. 



 
Vi har i børnehaven søgt Nordea fonden om økonomi til en oplevelse. Da de havde udlovet en del penge til lige netop det 
formål for børnehaver. Så nu venter vi spændt på resultatet. 
Vi har søgt om en tur til Jesperhus Blomsterpark. Dette ville lige i tråd med vores kommende udeuger med temaerne om 
sommerfuglelarver og melorme. Vi venter spændt på svar. 

 
Nyt fra Dagplejen:  
Dagplejen holdt fastelavnsarrangement, mens vi var Klokkeblomsten i forbindelse med Ole H. Hansen dagene. Børnene 
var fint udklædt allerede fra morgenstunden. Vi slog ikke katten af tønden, i stedet for legede vi forskellige lege bl.a. 
æggestafet og selvfølgelig blev der sunget alle de sange som hører fastelavnen til. Vi sluttede af med, at spise de lækreste 
fastelavnsboller. 
Marts måned stod i bondegårdens tegn. Der er blevet arbejdet med bondegården og alle dens dyr. Når vi har været i 
torsdags legestue, har vi sunget mange forskellige sange om dyr fx ”Jens Hansen Ko”. Bondegårdsprojektet blev rundet af 
med besøg hos de to grise ”Solveig og Mona”, da vi var til heldagslegestue i Vejrum.  
Traditionen tro har dagplejen også deltaget i Affaldsindsamling 2017. Spejderskoven blev fin kæmmet for diverse ting og 
sager og der blev slæbt fyldte sække med affald ned til Dorthes hus.      
 

                
 
Om ganske få dagen holder vi påske, mange dejlige fridage venter forude. I dagplejen har de sidste par uger stået i 
påskepyntens tegn, der er blevet lavet kyllinger, dekoreret æg og sået karse. 
 
På de fremtidige Ole Henrik Hansen dage, næste gang d. 20. og 21. april, vil vi være i vuggestuen på dagen, hvor den 
enkelte dagplejer skal på kursus. Dette er jo fordi, vi ikke kan være i klokkeblomsten, nu hvor førskolen er begyndt 
derover. 
 
Nyt fra vuggestuen:  
Vi nyder forårets komme og de mange solskinstimer sammen med jeres børn:-)  I vil derfor ofte også om eftermiddagen 
finde os udenfor på legepladsen, da vi i denne tid slet ikke kan få nok af at være ude. Vuggestuen er nu nede på 18 børn 
og dette giver masser af rum og plads det enkelte barn. 
Vores fokus er jo som bekendt fortsat at arbejde pædagogisk med børnene inddelt i små grupper, hvilket er fremmende 
både for nærværet og dermed også for det enkelte barns læring. Dette forsøger vi at efterleve så vidt mulig gennem hele 
dagen, - i aktiviteter, spisesituationer, garderoben osv.  
Vi er jo så heldige, at have 2 øvelses praktikanter i øjeblikket, og efter påske vil de begge hver især lave et pædagogisk 
forløb med en lille gruppe børn, som skal munde ud i en opgave. For Johanne er omdrejningspunktet stimulering af sanser 
og Anders vil fokusere på motorik i naturen.  
Forældrene til de børn, der bliver en del af dette, vil høre nærmere herom. 
 
 
 

       
 

 
 
 
 



 
Nyt fra børnehaven:  
Årgang 11 er nu smidt over bækken og blevet til rigtig gode førskolebørn. Resten af børnehavebørnene har taget huset til 
sig. Årgang 11/12 er stadig kulturspirer og det er et rigtig godt forløb. Lige nu er emnet ballet og vi har haft besøg af 
Camilla fra balletskolen. 
Kompetencehjulet er også godt i gang i børnehaven. Ud fra kompetencehjulet vil der laves indsatser, til at styrke de ting 
der skal fremmes. Årgang 13/14 nyder de mange kvm i Bækken og har taget rigtig godt imod de nye børn.  
De har arbejdet med Rim og Remser, samt sproglig udvikling.  
Her efter påske vil hele børnehaven arbejde med social kompetence. 
 

            
 
Madordningen er her i 2017 mere presset på økonomi end tidligere. Grundet det faldende børnetal i institutionen. Vi er 
derfor blevet enige med bestyrelsen i samråd med Annika, at der fremover vil blive lidt flere dage med varmt/lunt mad –  
da dette rent faktisk er lidt billigere at udføre. Samtidig har vi vedtaget, at mælk kun serveres til morgenmaden og der til 
de andre måltider, i overensstemmelse med kostrådene, vil blive serveret kold vand. 
Vi offentliggør hver uge kostplanen for den kommende uge – dette både her i huset og på Facebook. 
Der har løbende været forældre, der gerne ville have opskrifter på retter, der er blevet serveret – kom bare ind og bestil 
opskriften eller skriv det under madplanen på Facebook – så skal I få dem.  
 
Der er ofte mangel på hønsepassere, når vi når til weekenderne. Og vores oplevelse er, at børnene er så glade for vores 
høns, går op i pasningen, det at hente æg og ikke mindst faktisk også at nusse med dem, så vi vil så nødigt af med dem. 
Så vi har drøftet med bestyrelsen, at jeg laver en års kalender, hvor alle børn og familier får en weekend hvor man skal 
selv sørge for hønsene eller finde en afløser til at tage sig af det. Så det vil vi prøve og håber meget på opbakningen til 
dette. Kalenderen vil I alle få i papirform – så vi sikre, at I alle ser den. 
Ferie og helligdage vil stadig komme op på døren og det er her I kan tilmelde jer til dette, 
 
Fremover er det jo de nye måders tid i børnehaven. Ligesom fødselsdagene er lavet om, er også afslutningen for 
kommende førskolebørn. De vil få en hyggeaften i børnehaven, men overnatningen er sparet væk.  Men vi tror på, at det 
også skal blive en god og hyggelig afslutning. 
 
I Mariehønen har der i dag været besøg af en forvokset levende kylling –  Den kom med chokolade harer til alle børnene 

imens de spiste deres frokost – så det var en stor succes. Så det må være tegn på, at vi nærmer os påsken. Vi ønsker jer 

alle en rigtig dejlig påskeferie. 

 

          
 

Med venlig hilsen 

Personalet i Langhøj Dagtilbud. 

Irma 

 
 
 


