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Nyhedsbrev marts 2019. 
 

 
 

Så begynder vi så småt at kunne fornemme, at foråret er på vej og det betyder Sanne har fået alle 

krukkerne plantet til med forårsblomster. Det er bare den rigtig skønne tid, vi nu går i møde for både 

børn og voksne ☺ 

 

Personalenyt  

Siden sidst har vi jo måtte, sige farvel til Joan, der har valgt at søge nye udfordringer. Vi ønsker 

Joan alt det bedst i hendes nye arbejdsliv. Vi har derfor ansat Lisbeth i stillingen, frem til vi får en 

ny pædagog ansat. Stillingen er nu slået op og vi vil afvikle ansættelsessamtaler i uge 15. Der vil i 

ansættelsesudvalget være rep. fra forældrebestyrelsen, da Anette vil deltage i samtalerne. 

 

Henriette har jo været fritaget fra arbejde igennem en længere periode pga af det færdselsuheld 

hendes børn var involveret i, lige omkring nytår. Henriette er startet op på arbejde igen d. 22 marts 

og det glæder os alle rigtigt meget. Jonas har været vikar i vuggestuen i perioden, hvor Henriettes 

dagplejebørn har været i vuggestuen og han vil nu igen overgå, at være tilkaldevikar, når Henriette 

starter op.  

 

Annika er fortsat sygemeldt. Men det går gudskelov fremad nu. Vi forventer, at Annika langsomt 

starter op, i en arbejdsprøvning i sin egen stilling om 14 dage. Hun vil så den første måned få prøvet 

af, om hun nu er klar til at vende tilbage. Mette vil fortsat være ansat i køkkenet den første måned, 

hvor Annika langsomt vender tilbage. 

 

D. 25/3 fik vi en ny 1. års studerende i 6 ugers praktik, Rebecca hedder hun. Rebecca vil komme til at 

følge Lillian og hendes gruppe. 

 

 

 



Bestyrelsens sammensætning 

Anette er trådt ind i forældrebestyrelsen pr. 1. marts, hvor Birgitte er trådt ud, da Mette jo kom i 

førskole. Bestyrelsen består nu af: 

Lisbeth, mor til Ane, Emil og Jacob – Lisbeth er formand for bestyrelsen. Vores Næstformand er 

Søren, han er far til Agnes og Astrid. Vores sekretær er Grith, hun er mor til Mikkel og Kristoffer. 

Vores menige medlemmer er: Miriam, der er mor til Henrik og Frederik. Carsten, der er far til 

Willads og sidst, men ikke mindst Morten, der er far til Matti. Fra personalet er Lene fra vuggestuen 

og Inge fra dagplejen repræsenteret.  

 

Der er i øjeblikket nye styringsvedtægter i høring i bestyrelsen. Disse vedtægter afspejler den nye 

dagtilbudslov og vil give udvidet beføjelser til bestyrelsen. Der vil derfor også fremadrettet blive et 

introkursus/udd. til medlemmer af bestyrelserne i Struer kommune. 

 

         
 

Børnetallene i vores dagpleje, vuggestue og børnehaven. 

I vores dagpleje vil der, i det vi kan se fremadrettet, være børn til 4 ansatte dagplejer. 

Vuggestuen ser ud til, at komme til at ligge på et børnetal imellem 19-23 børn i 2019.  

I børnehaven vil man forventet, komme ud med et gennemsnit på lige omkring de 51 børn for 2019. 

Det er et noget lavere børnetal end tidligere.  

Men som børnetallene ser ud her i 2019, skal der ikke fyres pga. det faldende børnetal. Dette kan 

opretholdes pga de ny tilførte midler, men der vil internt skulle rykkes rundt fra børnehave til 

vuggestuen på en enkelt medarbejder til efteråret. 

 

Deltidspladser 2019. 

Der blev pr. 1. januar 2019 indført mulighed for 30 timers pladser i alle vores afdelinger, altså både i 

dagplejen, vuggestuen og børnehaven. Disse pladser er for forældre på orlov og kan søges for den 

periode man er på orlov. Man ansøger om pladsen ved borgerservice. 

De 30 timer, kan man selv fordele indenfor åbningstiden og skal bare indleveres til os senest mandag i 

ugen før tiderne er gældende. Dette er fuldkommen på samme vilkår, som 32 timers pladserne i 

vuggestuen. Taksterne kan ses på vores hjemmeside. 

 

Åbningstider. 

I Struer kommune har man valgt, at åbningstiderne i alle daginstitutionerne pr 1. marts, er fra kl. 6 til 

17 og fredag til kl. 16. Derfor har vi nu også disse åbningstider her i Mariehønen. 

 

Facebook - Daycare. 

Den nye datalovgivning har jo skærpet rigtig meget om, hvad vi må og ikke må med vores tidligere 

skønne billeder af børnene. Daycare er jo et sikkert net, så der må vi gerne ligge billederne op og det 

vil vi også gøre mest muligt fremadrettet. Men vi skal jo også være bevidste om, at foto fra 

fødselsdage i hjemmene, billederne taget ned fra Daycare – de er  alle behæftet med de samme 

regler – at man jo ikke må dele billeder af andre uden deres samtykke. Vi er, som institution sikret nu 

– men de samme regler gælder jo for os alle, også som privatpersoner. 

 

 

 



Sangglad 

Vi har modtaget et nyt tilbud til institutionen – nemlig at blive certificeret Sangglad institution. 

Dette kunne vi ikke sige nej til, så vi ansøgte og blev valgt. 😊 Der gives støtte fra både Struer 

kommune og fondsmidler, så dermed bliver vores udgift ikke særlig stor. Forløbet vil vare 3 år og vi 

vil få sangkonsulenter tilknyttet vores institution og der vil løbende fra efteråret og frem, arbejdes 

med sang og musik i institutionen. Vi glæder os rigtig meget til dette og I vil høre meget mere om det 

løbende. 

 

Aula 

Der skal investeres i et nyt IT system til skole og dagtilbuddet. Systemet hedder AULA og vil blive 

det samme system, som skal bruges af alle. Systemet starter op i skolerne i sommeren 2019 og i 

dagtilbuddet sommeren 2020. Systemet skal fremadrettet, afløse skolens Intra system, vores 

Daycare og info skærme system. Alle vil fremad komme under den samme hat. Dette betyder for jer 

forældre, at har man børn i vuggestue, børnehave og skole – så kan man se dem i det samme system 

og samtidig. Det bliver rigtig spændende. 

 

       
 

Senest fra Langhøj Dagtilbud: 

 

Dagplejen: 

Dagplejen holdt fastelavnsfest med børnene i heldagslegestuen i Vejrum. Traditionen tro blev ”katten 

slået af tønden”, det gik rigtig godt, selv de mindste børn som næsten ikke kunne løfte køllen, havde 

det sjovt. Ellers er der blevet fremstillet fastelavnspynt, forårsdekorationer og meget andet. Nogle 

gange, hvis der har været sygdom blandt børnene hos den enkelte dagplejer, er der fx to dagplejere 

som er gået sammen og har lavet aktiviteter for de resterende børn. 

I forbindelse med ude dagen den 7. marts var vi sammen med børnehaven og vuggestuen i 

spejderskoven, hvor formiddagen bød på forskellige aktiviteter.  

I vores heldagslegestue til marts kommer vuggestuen på besøg med nogle af deres børn, så skal vi 

have lavet en motorikbane så alle kan få brændt noget krudt af. Vi glæder os rigtig meget til at få 

besøg af vuggestuen på vores ”hjemmebane”. 

Fra i år har vi to grønnespirer dagplejere, nemlig Rikke og Dorthe. De vil selvfølgelig lave forskellige 

”grønne” tiltag både i deres egen dagplejehjem og sammen. 

 

Vuggestuen: 

Vi er ved, at være faldet godt til med nye voksne og nye børn, så hverdagen igen er på plads. 

Siden sidst har vi haft fastelavnsfest. Der var mange flotte og søde udklædninger, og efter nogen tid 

(og lidt voksen-hjælp) fik vi tønden slået ned. 

Vi har haft udedage, hvor vi den første dag fik plantet persille, spiselige blomster og vendt 

komposten. Den anden dag var fem børn med i spejderskoven hele dagen. Det var en rigtig god dag, 

hvor vi fik trænet motorikken godt på de gode skrænter. Vi malede på træskiver og spiste dejligt bål 

mad. Heldigvis holdt regnen sig næsten væk. Alle børn var godt trætte, da vi kørte hjem i Frode-

bussen... Hjemme nød de den gode plads på legepladsen, hvor de bla. plantede forårsblomster i 

gummistøvler. 



Hele uge 11 handlede om hygiejne. Vi øvede håndvask, læste bøger om tandbørstning, tegnede 

bakterier og sluttede ugen med eventyret om “Prinsessen der ikke ville vaske hænder” Vi har også 

lært en sang om, at vaske hænderne godt, og den vil vi fortsat synge, så vi på en enkelt måde holder 

fokus på især håndhygiejne. 

Denne måneds grupper handler om sociale kompetencer. Vi øver turtagning og fælles opmærksomhed 

gennem leg og boldspil. Onsdag er gruppedag. 

Morten er ifb. med sin praktikperiode startet et udviklingsprojekt hos Humlebierne. Projektet har til 

formål, at udfordre eksisterende praksis, afsøge og vurdere alternative muligheder og bidrage til 

udvikling af pædagogisk praksis. Mortens projekt, omhandler en formiddagssamling med sanglege og 

dialogisk læsning, som skal bidrage til et læringsmiljø med fokus på bla. sprog, sociale kompetencer, 

relationer, samt krop og bevægelse. 

Samlingerne vil være præget af forudsigelighed og genkendelighed, hvor der vil blive sunget sange 

som “ Jens Petersens ko” - “ hjulene på bussen”- “lille Peter edderkop” og “ jeg gik mig over sø og 

land”. Morten synger med børnene hver mandag og onsdag, og har dialogisk læsning hver anden 

fredag. 

Ellers glæder vi os til, at besøge dagplejerne en mandag i deres heldagslegestue. Det er første gang 

vi er inviteret, og vi glæder os til at være med. De børn der skal med, får besked med flere detaljer. 

 

Børnehaven: 

Siden sidst har vi sagt farvel til en stor flok børn, der er startet i førskole. Det har betydet, at vi 

har bredt os i hele huset. Årgang ’15 og ’16 er flyttet i Reden, da vi vurderer, at her er mest ro til de 

yngste børn. Kirsten og Rikke spiser i Musvitten sammen med årgang ’16 og en del af årgang ’15. 

Resten af årgang ’15 spiser i Bogfinken sammen med Pav og Bente. Årgang ’14 fordeler sig i Bækken, 

hvor de spiser i Bøgen og Birken sammen med Sara og Lillian. Børnene har hurtigt fundet ro i de nye 

lokaler. Vi har fortsat stort fokus på de sociale relationer, og også relationer på tværs af årgangene. 

Vi er derfor også begyndt at have en fælles fredagssamling efter frugt i salen, hvor vi synger 

sammen mm.  

Derudover har vi fejret fastelavnsfest, hvor årgang ’14 var på plejehjemmet for at slå katten af 

tønden, og årgang ’15 og ’16 slog til tønden i børnehaven.  

Vi har haft hygiejneuge med fokus på at vaske hænder, og hørt historie om heksen Helga Håndvask, 

der aldrig vaskede hænder. Vi har også snakket om, at det er bedst at hoste og nyse i albuen i stedet 

for i hånden, så man ikke får bakterier på fingrene. Vi har også haft et par udedage, hvor vi den ene 

dag var i Spejderskoven. Det var en rigtig god dag med lækkert mad over bål, kreativt værksted hvor 

der blev malet på træskiver og masser af tummel op og ned af bakkerne med meget trætte børn til 

følge.  

 

Vedr. magtanvendelse 

Den nye dagtilbudslov har også bragt nye retningslinjer for magtanvendelse med sig. 

Det har givet nogle rigtig gode snakke rundt omkring i institutionen, på bestyrelsesmøderne og på 

vores interne personalemøder - hvornår guider vi børnene, hvornår passer vi på børnene og hvornår er 

det rent faktisk en magtanvendelse det vi gør. Her rejste spørgsmålene sig, så som - hvad med 

barnet, der ikke ville i flyverdragt ud eller barnet der har sele på i den høje stol? Budskabet var klart 

fra forvaltningen – dette var magtanvendelse og skulle skriftligt rapporteres til både forældre og 

leder hver gang. Nogle af vores rutiner er derfor blevet rystet lidt og derefter ændret, og trods 

vores første tvivlen, så fungerer det faktisk rigtig godt under de nye retningslinjer.  Et klart punkt 

for os har været, at barnets tarv kom først, og at vi selvfølgelig altid ville være bevidste om, at have 

barnets sikkerhed for øje. 

 

 

 



 

Gaver 

Da vi sendte årgang 13 over Bækken her for nyligt, kom reglerne for modtagelse af gaver i spil igen. 

Vi må, som institution gerne modtage gaver til institutionen, men vi må ikke modtage individuelle gaver 

til personaler, dette betegnes nemlig som privatpersoner. Det er okay f.eks. at modtage chokolade 

eller en blomst til personalerummet til fællesskabet – men aldrig individuelt.  

 

Legepladsaften 

Vi har flyttet datoen for legepladsaftenen, så den fremadrettet altid ligge den sidste fredag i aug. 

Dette betyder, at legepladsaftenen i 2019 er d. 30. aug. Så sæt allerede nu X i kalenderen. 😊 

 

Kompetence løft 

Der startes kommunalt et nyt kompetenceudviklingsforløb på baggrund af den vedtaget nye styrket 

master for læreplan. Der vil blive uddannet fyrtårne og ledere til, at implementerer den nye master 

ude i enhederne – dette har vi 3 år til, at få integreret i vores hverdag. Vi er selvfølgelig ret langt i 

processen, da vores Ole Henrik Hansen uddannelse har givet meget viden med ind til processen. Men 

inden de næste 3 år er gået, vil vi have udarbejdet en ny læreplan for vores institution i samarbejde 

med forældrebestyrelsen. En rigtig spændende proces vi nu skal i gang med – hvor vi i vores 

pædagogiske overvejelser, både skal tænke anderledes og bredere – vi skal kikke bagom vores og 

børnenes rutiner, kikke på nye måder på børnenes leg – alt sammen som en lærerig integreret del af 

vores fremtidige pædagogiske praksis.  

 

Arbejdet med helhedsplanen. 

Politisk har man valgt, at få udarbejdet en helhedsplan for 0-18 års området inden man vælger at 

udmønte den besparelse på 4,4 millioner, der skal være på børne og uddannelsesområdet. 

Både medarbejder og bestyrelsen har været en del af processen og vi har været til temamøder, hvor 

vi har skullet diskuterer den nuværende kvalitet og vores ønsker for fremtiden. Vi har også skullet 

kikke på, hvor vi har kunnet finde råderum. Alt dette blive samlet i en rapport – der så skulle blive 

grundlag for det fremtidige arbejde med børnene indenfor 0-18 års området i Struer kommune. 

Næste møde i processen er d. 28. marts, hvor analysefirmaet vil vende tilbage med, hvad de har hørt, 

set og tænkt til dato.  

 

Forældrekaffe d. 10. maj 

Husk - vi har næste forældrekaffe d. 10. maj kl. 14.30. Det vil blive afholdt i børnenes afdelinger og 

vi vil hænge sedler op om kage ønsker, når vi kommer tættere på. 

 

       
 

Fødselsdage. 

Der har været en del spørgsmål om, hvordan det nu er vi fejre fødselsdage her i institutionen – så 

her er en skitse: 

3 års fødselsdage holder vi her i børnehaven. Her er I meget velkomne til, at medbringe noget til 

samlingen, hvor vi vil fejre fødselsdagen. 
 

4 års fødselsdage – her har vi mulighed for, at komme hjem til fødselsdage. Dette kan enten være 

med barnets spisegruppe eller med hele barnets årgang. 



Vi fejrer også gerne deres fødselsdage her i børnehaven, hvis dette passer bedre. 
 

5 års fødselsdage – de afholdes her i huset i form af fællesfødselsdage, dette fejres hver md. med 

enkelte undtagelser. Børnene vil på deres ”rigtige” fødselsdag blive fejret til samling og få sunget 

sang osv. Her medbringes ikke noget, da de holder fest, når de har deres fællesfødselsdag., 

 

Vi har ikke en 0 sukker politik i Langhøj Dagtilbud, men vi opfordrer til, at man tænker over 

sukkerindholdet, da det jo er jævnligt, der er fødselsdage i afdelingerne. Og det vi faktisk ser er, at 

børnene er lige så vilde med lækkert frugt, når det er det, der bliver serveret. 

 

I forhold til hjemmefødselsdage, så medbringer vi ikke slik osv. tilbage til børnehaven. Så får de en 

slik pose til fødselsdagen, så skal den kunne spises til fødselsdagen, inden man tager tilbage til 

børnehaven igen. 

 

       
 

Så nærmer vi os snart påsken, hvor vi jo har lukket hele ugen, som altid. Der er pasning for de børn, 

der er tilmeldt inde i midtbyen. Vi nærmer os også med hastige skridt, fristen for pasning fredagen 

efter Kr. Himmelfartsdag. Så hvis I har brug for pasning denne dag, så giv besked på kontoret. 

 

 

På vegne af Bestyrelsen og Langhøj Dagtilbud 

 

Irma 

 

 

 

 

 

 

 


