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Nyhedsbrev juni 2017. 
 

Sommeren er over os og enkelte dage mærker vi det rigtig meget, ved at have det skønneste vejr på vores 
legeplads. Det er så skønt.   
Og med sommerens kommen, nærmere vi os også vores første lukke periode, nemlig ugerne 29, 30 og 31. 
Der er kun ganske få børn tilmeldt. Vuggestuebørnene skal passes i Østbyens vuggestue og 
børnehavebørnene skal passes i Vestbyen. Vi har en sommerseddel til alle jer der er tilmeldte – kom og få 
den, hvis I ikke allerede har modtaget den. 
 

     
 

Nyt på personalesiden: Joan har nu født en pige og det går så godt. Lisbeth dækker Joan i vuggestuen efter 
ferien og frem til Joan vender tilbage igen omkring 1. marts.  
Søren har ”desværre” fået andet arbejde – nej, Søren har været her i mange år og ønskede nye 
udfordringer med lidt større børn og skal nu arbejde på et opholdsted for børn og unge. Så selv om vi 
syntes det er ærgeligt, så er vi jo glade på hans vegne og ønsker ham alt held med det nye.  Vivi, vores 
vikar pædagog som vi haft i huset en længere periode , dækker Sørens stilling frem til vi får den besat. Vi 
forventer, at stillings opslaget kommer op lige efter ferien. 
1. juni sagde vi farvel til vores studerende Lærke og velkommen til vores nye studerende Christina.  
Lige her efter ferien vender Lillian tilbage til børnehaven, efter at have fat en periode i førskolen. 
Da vi stadig har faldene børn i vuggestuen, rykker Sanne op i børnehaven efter ferien. Sanne har altid 
gerne ville arbejde i børnehaven også, så det bliver rigtig godt. 
 
Grupperne vil efter ferien derfor se således ud: 
Vuggestuens voksne: Bente, Lucia, Lene og Lisbeth (Joan) 
Børnehaven: 
Årgange 11-12: Kirsten og Rikke 
Årgange 13: Sanne og Vivi (Bliver til nyansat pædagog forhåbentlig 1. okt) 
Årgange 14: Lillian og Christina. 
Dorte er ressource og ude pædagog og vil være rundt i alle grupperne løbende efter behov. 

http://meb-smedie.dk/nyheder-2014-2/boligmesse2014/


 
 
Nyt fra dagplejen.  
I april måned var vi i heldagslegestue i Vejrum, pga vejret ændrede vi skovturen, til en motorik bane i salen, 
vi fik brugt mange kræfter og løb stærkt, vi nød alle samværet.  Forårs skovturen blev gennemført i maj, en 
god formiddag i Spejderskoven, børnene havde lavet kikkerter og kiggede på fugle ( og farlige dyr ) De 
store børn udforskede det ujævne terræn inde mellem træerne, og de små hyggede sig på græsset. Vi 
sluttede dagen med månedens sange.   
Den anden onsdag i maj var det den landsdækkende dagpl. dag, vi legede med bolde og faldskærm i 
goalboksen i Asp. Vi havde fået lækkert frugt af Gitte i Købmandsgården, og det siger vi tusind tak for. 
Regnen kom først da vi skulle hjem.  Sommerskovturen blev gennemført i juni i Spejderskove, og igen var vi 
heldige med vejret.  
Den 19. maj var der sommer forældrekaffe i Vejrum – en rigtig hyggelig dag og eftermiddag. Vi har 
genoptaget heldagslegestuen, igen hver måned, det glæder vi os alle over. Her vil vi efter ferien arbejder 
ud fra børnenes kompetancehjul og danne små grupper med indsatser målrettet de enkelte børn og deres 
udvikling. Dette glæder vi os rigtig meget til, da vi vil prøve at arbejde med børnene på tværs af deres 
dagpleje og sammen med de børn de udviklingsmæssigt harmonere med. 
Vi vil også fortsat komme i vuggestuen, både på vores legestuedage og når der er kursusdag. Vi oplever 
også, at dette giver børnene en stor tryghed i, at lære dagtilbuddet at kende, så overgangen senere også 
bliver langt mere glidene og tryg. 
 

  
 
Nyt fra vuggestuen. 
Vi havde en super hyggelig bedsteforældre dag, hvor vejret jo heldigvis viste sig fra sin pæne side. Børnene 
nød besøget, og der blev rigtig hygget i alle kroge af legepladsen:-) En dag som vi ser frem til hvert eneste 
år! Vi vil gerne takke for at så mange havde tid og lyst til at komme:-) 
Den seneste tid har vi særligt prioriteret at være udenfor, hvor der har været plads til såvel planlagte som 
spontane aktiviteter. Vi nyder, at der ikke er behov for at skulle ha ret meget overtøj på, men at det ofte er 
nok med sandaler og solhat, - og lige netop solhatten er vigtigt, at børnene har med!  
Til frokost sidder vi fortsat i faste spisegrupper, bortset fra når vi spiser ude. Det giver en ro for børnene at 
de ved, hvilken voksen de skal spise med, og det giver samtidig en kontinuitet i læringen omkring selve 
måltidet, at det er den samme voksen, der spiser med de samme børn.  
Efter ferien går vi igen mere struktureret igang med at dele børnene op i små grupper og arbejde med dem 
udfra kompetancehjulet og læreplanstemaerne. 
 
 
Nyt fra børnehaven. 
Årg 11/12: Har afsluttet kulturspirernes forløb . Men vi forsætter med at arbejde med det mandage og 
onsdage efter sommerferien. Vi vil starte op med at være " Kreative ude på legepladsen " hvor vi vil finde 
et stort stykke plastik. Hænge det op mellem træerne og male et flot maleri.  Vi har haft et fantastisk forløb 
med kulturspirerne – børnene og vi har lært så meget, prøvet så mange forskellige kreative ting og oplevet 
så meget forskelligt – super forløb, som vi selvfølgeklig vil holde fast i og bygge videre på. 
Vi har også arbejdet i små grupper, hvor emnet har været sprog – dette vil vi arbejde videre med efter 
ferien. 



Vi havde også en rigtig dejlig bedsteforældredag med masser af besøgene. Der blev hygget, spist og vist 
frem – stor dag for børnene. 
 
 
Årg 13/14:  
Årgang 13 har nu afsluttet de små grupper, hvor de har arbejdet med sprog - efter ferien vil der starte nye 
emner og grupper op. I øjeblikket arbejder drengene fra årgang 13 på bordskik, det at samtale – ikke råbe 
 osv. Pigerne fra årgang 13 arbejder med basis ting , såsom hvor kommer vi fra, hvor bor vi – hvad hedder 
mor, far, søskende osv. 
Da kulturspirer projektet jo var to årligt vil årgang 13, blive de nye kulturspirer børn. De 5 kultur 
institutioner, såsom den jyske sangskole, børneballetten, billedskolen, musikskolen og tryllestaven vil alle 
komme i løbet af det næste års tid - introducere og arbejde med børn og voksne indenfor lige præcis deres 
kunstneriske udtryksform. I slutningen af aug. start sep. vil børnene får lidt intro med hjem vedr. forløbet.  
Årgang 14 har brugt meget tid på at snakke om det at gå i bh og falde rigtig godt til. Christina vil starte et 
kunstnerisk forløb op med dem efter sommerferien. 
Her har vi også haft en rigtig dejlig bedsteforældredag, hvor hyggen var i højsæde for alle. 
Disse 2 årgange vil blive skilt i 2 grupper her efter ferien, med deres egne primær voksne, som beskrevet 
tidligere i nyhedsbrevet. 
 
Vi har nu overstået det første ½ år med vores uddannelses forløb med Ole Henrik Hansen. Alle er rigtig 
begejstret over forløbet, syntes de både lærer og får opfriskede meget godt og spændende i forhold til 
børns udvikling og kvalitet i samværet med børnene. Så vi glæder os til de næste 1,5 år.  
Udannelsesdagene i aug. er: d. 24. og 25. Og sep. d. 21 og 22. 
Vi syntes hverdagen herhjemme på uddannelses dagene har forløbet lidt travlt, men fint. Der er 
selvfølgelig mange vikar, men vi forsøger at parre vikarerne med faste, så vi minimere forstyrelserne for 
børnene mest muligt. 
 

    
 
D. 9. maj havde alle dagtilbudslederne og vores bestyrelsesformænd møde med børne-uddannelses 
udvalget. Emnet var kvalitet i vores dagtilbud. Hvordan ser en hverdag ud - normeringer, aktiviteter osv. 
Ugen op til dette møde blev Struer Kommune kåret til den billigste kommune i børnepasning – hvilket jo 
også giver den dårligst normerede kommune, da forældrebetalingen jo er 25% af den samlede udgift – 
dette blev også et meget stort omdrejningpunkt på mødet. Vi oplevede stort lydhørhed blandt udvalget og 
håber da det får konsekvenser efter det kommende budget seminar. Vi har ihverttilfælde valgt samlet, at 
søge om en budgetudvidelse på 12 mill. Hvis vi får disse 12. mill tildelt, vil dagtilbuddene lande på index 
100, som svarer til landets gennemsnits normeringer. Så vi venter i spænding og med krydsede fingre  
 
Vi har fortsat stor fornøjelse af vores hønsegård. Det har været så skønt, at opleve at have kyllinger og 
børnene er nydt vildt at følge deres udvikling. Børnene samler fortsat flittigt æg derude, hvorefter de 
kommer og får skrevet dato på, inden de så putter dem i køleskabet. Nu hvor vi også må bruge æggene i 
vores madlavning, giver det endnu mere mening og glæde. 
I har alle fået en seddel med hjem vedr. hønsepasning. Sedlen er tænkt som en ansvars seddel – så kan 
man ikke den dato man har fået – så byt indbyrdee eller få andre til at overtage opgaven. Men denne 
metode er en langt nemmere måde at styre opgaven på. Henvend jer til os på kontoret – hvis I ikke ønsker 
at deltage i det, så finder vi en anden på de datoer.  
 



Husk vi har - Legepladsaften den 1. september. Lige efter ferien vil der komme sedler op – hvor man kan 
tilmelde sig diverse skønne projekter.  
 
 

    
 
Næste forældrekaffe er fredag i uge 41. 
På den sidste forældrekaffe blev det drøftet vedr. vores nye fællesfødselsdage i de størstes gruppe. Man 
bestemte i gruppen, at det var frivilligt om man ville holde private fødselsdage udover vores 
fællesfødselsdag. Men ville man holde fødselsdag, så var det enten alle pigerne eller drengene man 
inviterede – og gaven var på 20 kr.´s niveau fra hver. 
 

I ønskes alle en rigtig dejlig sommer fra os i Langhøj Dagtilbud 
Hilsen Irma 

 


