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Nyhedsbrev dec. 2017. 
 

Så nærmer julen sig igen med hastige skridt, og vi vil sige jer tak for endnu et dejligt 

år, og ønske jer alle en rigtig glædelig jul og godt nytår ! 

 

    
 

Vi har holdt møde i bestyrelsen, hvor vi både fik sagt farvel og tak til gamle medlemmer, 

for det store arbejde, de har udført og velkommen til nye. Vi glæde os til det nye 

samarbejde. Mødet var også konstituerende for den nyvalgte bestyrelse. Lisbeth blev 

valgt, som formand, Søren som næstformand og Birgitte tog igen posten som sekretær. 

Der har også været nyvalg i medarbejder gruppen, og Inge blev her genvalgt for de 

næste 2 år. 

 

Tak for en rigtig dejlig fredag med julehygge. Det blev igen en rigtig hyggelig 

eftermiddag, hvor børnene nød det – de elsker jo altid, når der foregår noget her i 

huset, som hele familien kan deltage i. Der blev arbejdet flittigt i værkstederne, spist 

en masse æbleskiver og skumfiduser. Og ikke mindst fik vi set det fine Luciaoptog. 

Tusinde tak til hele bestyrelsen, for den store hjælpe til alle boderne. 

 

Ny fra personale siden:  

Annika er nu raskmeldt igen og tilbage, hvor hun styrer vores køkken – det er så skønt. 

Men vi vil også gerne sige 1000 tak til Christina for den store hjælp i perioden. Det har 

været uundværlig. 

Christina er nu vendt tilbage til skolen og vi har fået en ny studerende, nemlig Sofie. 

Hun har hængt opslag op på opslagstavlerne, så læs lidt om hende der. 



Bente er nu flyttet fra vuggestuen til børnehaven, hvor hun er sammen med Lillian og 

Sofie om årgang 14-15. Anne Cecilie er ansat til, at dække Bente de første måneder i 

vuggestuen, da børnetallet først falder yderligere til marts. 

Vi har fået Orevan i virksonhedspraktik, hun er flygtning - bliver hun og vi glade for 

hinanden – har Orevan mulighed for at være her i de næste 2 år. Martin, som vi har haft 

i virksomhedspraktik de sidste 3 mdr, skal hold her til jul – han skal i gang med en PAU 

uddannelse herefter – og vi ønsker ham alt held med sit nye. 

 

Vi er jo midt i en periode med faldende børnetal her i Langhøj. Men når det er sagt, så 

falder vi ikke, som forventet. Vi har haft en del nye indmeldelser – ligesom vi d.d. har 

haft 27 fødsler i vores distrikt i 2017. Så alt dette betyder, at vi er faldende – men at 

der også er dejligt lys forude. Så det glæde os for vores kære institution, men også på 

vegne af Langhøj, som distrikt. 

 

Politisk blev det jo bestemt, at dagtilbuds området skulle opprioteres økonomisk. 

Hvilket jo glæder os rigtigt meget, idet vores normeringer er meget lave. Der blev 

tildelt 4.4 mill og for Langhøj Dagtilbud blev det, udregnet i det nuværende børnetal, til 

ca. 450.000 kr. Den faktiske stigning med afsæt i det kommende børnetal, vil vi regne 

på, først i det nye år. Men det kommer helt sikkert til at betyde, flere hænder til 

færre børn – hvilket for os i Langhøj Dagtilbud betyder mere tid til fordybelse og mere 

tid til kvalitet sammen med børnene. 
 

Vi har haft drøftelser i bestyrelsen vedr. vores jobtrænings og virksomheds 

praktikanter her i institutionen. Dette er medarbejder vi har inde i korte perioder, hvor 

vi yder et stykke arbejde i, at dygtiggøre dem indenfor vores felt – give dem en 

mulighed for at få et bredere CV. Det er jo også en gevinst for os, da dette betyder, at 

vi i perioder er lidt flere voksne omkring børnene. Men disse forskellige medarbejder, 

vil aldrig være første kontakt til jer forældre eller til jeres børn. Det er derfor vigtigt, 

at alle aftaler og den daglige dialog, fortsat er med de faste voksne i institutionen. Da 

det er her den reele viden, samt overblikket over de enkelte børn er. 

 

Husk engang imellem, at kikke ind på vores hjemmeside – det er stadig her I finder de 

fleste ting, såsom gamle nyhedsbreve, pjecer, års kalender osv.  

Vi er rigtig glade for vores Facebook side, da det er her vi kan give jer et blik ind i 

vores dagligdag – og her I kan se billederne fra hverdagen bla. til snakken med jeres 

børn om deres dage her ved os. 
 

I forbindelse med vores ny tilførte midler, har vi valgt, at prioterer at fastholde 

overnatningen for vores førskolebørn. Så der vil være en overnatnings dato på den nye 

årskalender, som I kan se her først i det nye år. Overnatningen vil blive fra fredag til 

lørdag, hvor I så henter jeres børn lørdag formiddag. Mere info følger, når vi nærmer 

os dette for de enkelte børn.  



Nyt fra afdelingerne: 

Dagplejen: 

I dagplejen har vi til Heldagslegestuen i oktober, afholdt Bedsteforældredag. Det var 

en meget hyggelig og dejlig dag for både store og små. Et af punkterne på dagens 

program var, at vi sang og spillede på instrumenter sammen med 

Bedsteforældrene.Efterfølgende har vi fået mange positive tilbagemeldinger fra 

bedsteforældrene, der bla udtaler: "Man får en god indsigt, når man ser sit barnebarn 

sammen med andre børn, og vi havde det bare så sjovt." 

På nuværende tidspunkt har samtlige dagplejere særlig fokus på den sproglige udvikling. 

Nogle dagplejere arbejder ihærdigt med mundmotorikken, (hvor der bla pustes og 

suges),mens andre arbejder med den sproglige forståelse (hvor der f.eks læres rim og 

remser). 

Rikke har også været på naturkursus og deler ud af kreative ideer, som vi alle inddrager 

i vores hverdage. 

Til Heldagslegestuen den 8. december skal vi julehygge, hvor vi bla skal pynte et juletræ 

med børnenes hjemmelavede julepynt. Om eftermiddagen har vi forældrekaffe, og vi 

får besøg af Julemanden, der danser og synger sammen med os omkring juletræet. 

 

   
 

Vuggestuen: 

I den seneste tid har vi, - og særligt jeres børn, haft stor nytte af, at have en øvelses- 

studerende tilknyttet vuggestuen, - det er altid rart med et par ekstra hænder og ikke 

mindst et par nye øjne på vores dagligdag med jeres skønne børn. Desværre har vi nu 

måttet sende Sabrina tilbage på skolebænken og ønsker hende god vind fremover! 

 

Ligeledes har et andet kendt (om end lidt ældre) ansigt, nemlig Bente, lagt 

vuggestuelivet på hylden for en tid og rykket i børnehaven. Vi trøster os dog med, at vi, 

såvel børn, forældre og personale, stadig har med Bente at gøre bl.a. i morgen, - og 

eftermiddagsstimerne og på legepladsen. Når vi siger ”farvel” til nogen, dukker der som 

regel altid noget ”nyt” op, - nemlig Ann Cecilie, som vi er så heldige at have blandt os 

frem til marts næste år! 



 

 

 

   
 

I vuggestuen har vi jo også haft bedsteforældredag, det var rigtig fornøjeligt for alle 

og blev til en super god dag.  

Vi har kørt et projekt i storegruppen, kaldet ”Farlige lege”. Rikke fra dagplejen og Lene 

laver et forløb om farlige lege, sat i gang fra vores  Ole Henrik Hansen dage. Farlige 

lege kan være lig med, at køre ned af bakke på scooter, kravle op, bruge værktøj. Et 

projekt, hvor der skubbes lidt til vores Comfortzone, og en test af, hvor ligger den hos 

både os som voksne og ved børnene selv. Et rigtig sjovt og spændende forløb. 

Vi har siden sommerferien gjort meget for, at dele børnene op i mindre grupper om 

formiddagen, for på den måde, i vores øjne, at skabe det størst mulige læringsrum for 

børnene. Det er på disse gruppedage muligt for os voksne, at lukke praktiske gøremål, 

varetagelse af de øvrige børn m.v. ude, for på den måde at øge nærværet og 

koncentrationen hos børnene i ens gruppe. Gruppedagene holder som bekendt pause i 

december måned, men vil fortsætte, som en del af hverdagen i det kommende år.  

 

Børnehaven: 

Alle grupper har haft et længere forløb, hvor vi har haft fokus på håndhygiejne. I 

årgang 14 har vores studerende Christina også arbejdet med temaet, her har børnene 

bla. tegnet deres hænder – så se de flotte billeder på væggene. 

De store arbejder nu hen imod førskoletiden. Årgang 13 har haft uhygge tema og er nu 

også kommet godt i gang med kulturspirer forløbet. 

 

I børnehaven arbejder vi også med små grupper ud fra kompetencehjulet, hvor de børn 

der har brug for et boost – får det igennem en lille mere intensiv gruppe. Dette så 

børnene er klar og mere parat til, at modtage og være en del af læringen i den større 

gruppe.  

 

 



 

    

 

Og nu er vi midt i december. Gaverne er klar til at komme med hjem. 

Årgang 11/12 har gået luciaoptog på plejehjemmet. 

Årgang 13 har siger farvel til Martin, fredag den 15/12.  

Årgang 14/15 har sagt farvel til Morten og Bente er kommet godt igang i B.H ved årg 

14/15. 

Hele børnehaven summer af jul, vi klipper julepynt og bager lidt, det er drille nisser på 

besøg og vi synger en masse julesange. Og ikke mindst har vi lige haft den dejligste 

julefrokost med børnene. 

 

Vi har igennem bestyrelsen fået spørgsmål fra forældre:  

Et af dem var dette:  

Får børnene hjælp til, at finde ud af, hvor meget tøj de skal have på?  

Og ja, de voksne gør, alt hvad de kan. Børnene støttes hver dag i garderoben med, at få 

tøjet valgt og tøjet på. Der hvor der kan opstå, at børnene har for lidt tøj på, er når de 

render ind og ud selv. De voksne, der er ude - er også opmærksomme på dette og 

børnene ”opsnappes” undervejs – men sommetider kan der gå lidt tid, inden de voksne 

får set barnet. 

Vi har bla.  lavet nye tiltag med billeder af forskelligt tøj hængende i gaderoben, og de 

voksne snakker med børnene om, hvilket tøj de skal have på - i forhold til hvilket vejr 

det er. Det er også vigtigt, at I alle har en dialog med de voksne om, hvor meget tøj lige 

præcis jeres barn har brug for, at få på ud – da dette kan være meget individuelt – 

ligesom snakken med jeres børn omkring hvad de skal have på, vil være en god hjælp til 

at afhjælpe dette. 

 

Et andet var:  

Hvad kan vi sige til hinanden og hvornår er det kritik? Vi har i institutionen arbejdet 

rigtig meget med, at have fokus på ”bolden” og ikke på personen, så det vil derfor ikke 

blive opfattet, som kritik, når man spørger ind til vores måder og gøren. Ingen er i tvivl  



 

om, at vi alle jo vil det bedste for vores fælles børn. Så er der noget I undre jer over, 

så kom og sig det. Lad os tage snakken - vi ved jo alle, at det giver dårlige ringe i vandet, 

at gå med tingene i længere tid. Og hvis vores fælles udgangspunkt altid er barnets 

bedste – så kan det kun være til det gode, at vi får disse snakke. 

 

     
 

 

Vigtige datoer: 

• 19. dec. Julegudstjeneste i kirken med børnene kl. 10 

• Skole juleferien starter d. 21. dec. 

• Langhøj Dagtilbud er lukket 27-29. dec. 

• Vi åbner igen for tilmeldte børn d. 2. jan og for alle d. 3 januar. 

 

Endnu engang, ønskes I alle en rigtig glædelig jul,  

samt et skønt og festligt nytår fra alle os i Langhøj Dagtilbud. 

Med venlig hilsen 

Irma 

 

 

    


