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Nyhedsbrev september 2018 
 
Så kom efterår endnu engang og som I kan se på billedet – så havde vi brandøvelse forleden og hvor 
børnehaven formåede, at rømme det hele og være på boldbanen i løbet af 2,5 min. Det er da flot.  
Efterår betyder også, at vi nu nærmere os vores årlige forældremøde. I får snart en indbydelse men 
sæt X i kalenderen d. 8. nov. – her kan I, høre et spændende foredrag om mobning, høre og snakke 

med jeres barns gruppe og ikke mindst 😊 deltag i valget til den kommende bestyrelse. Der bliver 
også hængt seddel op senere, så man kan melde sig til at bage en kage – så kom frisk. 
 

         
 
Siden sidst fra Langhøj Dagtilbud: 
Lene er fortsat delvis sygemeldt pga. den arbejdsskade hun fik – da et af hængebordene faldt ned i 
nakken på hende. Men gudskelov kommer hun nu langsomt tilbage og på flere og flere timer.  
Vi har pt. 23 børn i vuggestuen. Så foruden vi har Lisbeth, der dækker Lenes syge timer, så har vi 
Jeannie i vuggestuen frem til minimum jul. 
Så har vi budt velkommen til Sara, der er startet og allerede kommet godt ind i dagligdagen. Sara er 
nyuddannet og vores nyansatte pædagog i børnehaven, hun er i årgang 14 sammen med Lillian. 
 
Vi ser i Langhøj Dagtilbud, nu igen en lille fremgang i børnetallet. Og det ser ud til, at den 
nedadgående kurve i børnetallet, er vendt og at vi igen vil begynde at se, lidt flere fødte børn i 

distriktet. Det vil jo være så skønt for vores lille lokalsamfund. 😊 
 
Der har været en hørings proces vedr. besparelser og økonomi 2019. Vi sendte et samlet høringssvar 
her fra Langhøjs personalegruppe og bestyrelse.  
Resultatet af høringen blev, at der politisk blev bestemt, at undlade at spare på nuværende tidspunkt 
på 0-18 års området og få udarbejdet en helhedsplan for området. Så besparelsen skal først findes, 
når man har fået kikket på hele området samlet. 
Dog valgte man samtidig, at tildele dagtilbudsområdet 2,5 mill. kr. i 2019, samt 4,4 mill. i overslags 
årene 2020-2022. Så det glæder os vildt – at man nu både har set behovet for bedre normeringer og 
prioteret børneområdet. 
 
En af de ting politikkerne også har været opmærksomme på og drøftet, er institutionernes 
åbningstider i Struer kommune og hvordan de forvaltes, set ud fra de forældre - der arbejder sent 



eller har længere transport til deres dagtilbud. Derfor er det nu sådan, at kommer man i bekneb på 
tid, så er det nu er dækkende, at være inden for dørene senest kl. 16.30 og kl. 16 om fredag.  
 
Der er dagligt efter kl. 8.30 nye informationer vedr. dagen på infoskærmen ved indgangene, under 
feltet ”Information” disse er fra mig. Pædagogerne har den seneste tid, ikke fået brugt gruppernes 
felter nok, da de har opdateret på FB i stedet. Det bliver bedre fremadrettet – og der vil være 
opdateringer løbende begge steder. 
Vi har også indført, at der hver dag i gangene hænger billeder af vores vikar med navne, så man kan 
se, hvem der er vikar i huset, den pågældende dag. Disse billeder hænger ovenpå billedet af de 
personaler de er vikar for –  i personalets billede ramme ved indgangene. 
 
Legepladsaften:  

Igen i år fik vi en masse dejlige opgave løst i både ”hus og have”. Tusinde tak for hjælpen alle 

sammen, det er så skønt – at det stadig er muligt at samle så mange.  

Her er lidt billeder fra dagen og som alle kan se – var det foruden, at det var produktivt, også 

smadder hyggeligt. Der er endnu flere billeder på FB. 

 

  
 

Madordningen: 

Vi har jo indført, at der til formiddagsfrugten også serveres en klapsammen rugbrød m/smørost, da vi 

oplevet at børnene er mere sulten end det frugten kan give dem. Ligeledes har vi også kikket på 

børnenes eftermiddagsmad. Her vil vi giver dem en mere varieret kost, så der vil blive serveret 

vekslende imellem boller, rugbrød, grød, koldskål olign. til frugten. I vil dagligt kunne se, hvad der 

serveres på de ophængte madplaner eller på FB, hvor planen også ligges op hver uge. 

 

I har sikkert hørt, at Struer får besøg af den internationale musikgruppe ”Up with the people” Vi vil få 

besøg af dem her i dagtilbuddet i perioden 27.-30. november. Her vil de indgå sammen med os, i 

musikspil og andre aktiviteter med børnene. Det glæder vi os meget til. 

 
 

Status fra afdelingerne: 
 
Dagplejen: 
Det er en tradition, at dagplejen deltager i Affaldsindsamling, det gjorde vi også i år i spejderskoven, 

der var ikke så meget affald i år, så det kan vi kun tage som noget positivt. 🙂 
Dagplejedagen er altid den anden onsdag i Maj, der mødes vi i Goalbox, hvor vi startede med at 
pynte med flag og balloner, så fandt vi vores små tæpper frem, som vi sad på og nød vores 
medbragte boller, juice og frugt. Vi havde forskellige lege, såsom faldskærm, sanglege, spande som 
børnene kunne kaste bolde i. Det var en super god dag, hvor alle fik brugt hele kroppen. 
 
Vi har også i fællesskab i dagplejen malet på sten, som vi gik op i skoven med og gemte ved et træ. 
Børnene synes det er sjovt, for næste gang de kommer op i skoven igen, finder de så hver især deres 
lille sten som de har malet på. Også en rigtig god aktivitet sammen med børnene. 



 
I heldagslegestuen i Vejrum, nyder vi hver måned at mødes og lege med de andre børn i dagplejen. Vi 
vil som et nyt tiltag, tænke denne dag langt mere fælles end tidligere og fremadrettet vil vi skiftes til 
at stå for diverse aktiviteter for alle. Dette både vedr. lege og spisning. 
 
Og ellers har vi haft en rigtig dejlig sommer med udeliv og krible-krable. Vi har mange små børn lige i 
tiden og dette ændre selvfølgelig meget, det vi tilbyder børnene. 
 

      
 
Vuggestue: 
Vi er også så privilegerede i vuggestuen, at vi den seneste tid har modtaget mange nye børn. Dette 

har jo derfor også betydet, at tiden særligt har været præget af, at tilgodese alle de nye børns behov 

for tryghed, søvn og mad dagen igennem. Naturligvis forsøger vi så vidt muligt, at gribe dé 

tidspunkter på dagen, hvor det er muligt som voksen, at gå fra med en lille gruppe børn, hvor rum for 

nærvær og læring øges. Dette har bl.a. været gåture i nærmiljøet, kreative aktiviteter og leg på stuen 

samt sang med guitar og trommerytmer til 😊 

Pernille, vores studerende, arbejder i øjeblikket med sit projekt omhandlende styrkelse af barnets 

sanser. Hun er kommet godt i gang med projektet, hvor hun har taget børnene fra i små grupper og 

her lagt vægt på den taktile sans (følesansen), den vestibulære sans (balancesansen), høre og 

synssansen. Pernille har lavet flere forskellige aktiviteter, såsom abesnot, sansekasser, sang, 

motorikbane m.m. Hun skal nu i gang med at lave glimmerflasker sammen med børnene og vil derfor 

meget gerne modtage 1/2 L flasker fra jer, hvis I har nogle liggende. 

Børnehave: 
En dejlig lang sommer har gjort, at vi har været rigtig mange timer på legepladsen. Vi har haft 
høstuge med leg i halmen og fremstilling af bl.a. honning, marmelade, æblekranse og æblesaft, som 
blev drukket helt friskt. Ugen bød også på en tur til Hjerl Hede, hvor der blev leget og snakket om 
landbrugslivet i gamle dage. 
 
Med efterårets komme, har vi haft en hygiejneuge, hvor vi har gjort ekstra meget ud af at lære at 
vaske hænder, og lære hvordan man nyser og hoster i albuen og væk fra bordet. 
 



       
 
Vi går en spændende tid i møde, hvor personalet bl.a. arbejder med det fysiske læringsmiljø i 
børnehaven. Vi arbejder for, at give børnene de bedste muligheder for læring, og her har vi bl.a. 
kigget på, om vores indretning kan gøre en forskel. Måske har I allerede bemærket nogle ændringer. 
Legobordet er blevet drejet, for at få brudt den løbebane, der er rundt om garderoberne. Møbler og 
legetøj skifter pladser. Lige nu har vi mange forskellige funktioner i de samme rum f.eks. at der læses 
bøger i samme rum, som der bygges med duplo og træklodser, hvilket kan gøre det svært at fordybe 
sig. Derfor vil vi prøve, at skabe tydelige legemiljøer i de forskellige rum. I Lærken vil der være 
udklædningstøj, i Birken vil der være læsekrog og spil, i Bøgen er der dukkekrog. Musvitten bliver et 
værksted med tilgængelige materialer og mulighed for science. Det lille rum i Musvitten skal indrettes 
til et stillerum. Bogfinken bliver et rum med ”konstruktionslegetøj” - lego, duplo, træklodser og 
togbaner. Det lille rum bagved bliver til puderummet. Alle puderne er fjernet fra salen, for at give 
mere plads til planlagte aktiviteter, lege og motorik. 
 
Ligeledes har vi arbejdet med, hvordan vi kan skabe mere ro for de børn, der møder tidligt. Det har 
mundet ud i en beslutning om, at en voksen fra kl. 7.00 åbner i Bækken for de børn, der har spist. Det 
betyder, at når man har tjekket sit barn ind på daycare, så afleverer man sit barn i køkkenet, hvis det 
skal have morgenmad, og i Bækken, hvis det har spist hjemmefra. Vi vil meget gerne vinke med de 
børn, der har behov for det om morgenen, men vi ønsker, at det sker fra køkkenet eller i Bækken, 
afhængigt af, hvor barnet er afleveret. Dette er for, at undgå den uro, som det giver for de andre 
børn, der f.eks. er ved at spise, hver gang en voksen forlader lokalet for, at vinke med et barn. Vi 
håber, at I vil være med til, at støtte barnet i dette. De børn, der gerne vil vinke ved indgangsdøren, 
skal selv kunne gå tilbage til køkkenet eller Bækken. 
 
Vi glæder os til den nye måde, at arbejde på i rummene, og børnene har allerede indtaget rummene 
med det nye legetøj og de nye muligheder. Dette er en lang proces, hvor vi skal gøre os nye 
erfaringer med indretningen, og noget skal måske justeres løbende. 
 
OBS – OBS – OBS 
 
Vi mangler skiftetøj til både piger og drenge – det være sig bukser, trøjer og undertøj. Har I noget, så 

modtager vi meget gerne. 😊 
 
Nu hvor vejret er skiftet, er det også rigtig vigtigt, at børnene igen har varmere tøj og overtøj i deres 
garderober. Vi går en våd tid i møde, så det er rigtig vigtigt, at der også er ekstra tøj i kurven. 
 
 

Med venlig hilsen 
Personalet og bestyrelsen  

i  
Langhøj Dagtilbud. 

Irma 
 


