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Så er vi så småt begyndt at smage på den danske sommer. Og vi stor nyder det bare, hver 

eneste gang solen er fremme og varmen mærkes derude – dagene er altså bare noget 

skønnere, når solen titter frem til os. 

 

Så husk i denne tid, at smøre jeres barn om morgenen, så de er beskyttet – så skal vi nok 

gøre det igen, inden de kommer på legepladsen til middag. 

 

Rigtig mange har sikkert set de udsendelser, der har været sendt vedr. forholdene i de 

københavnske institutioner. Forholdene og betingelserne, som her blev beskrevet, giver 

alle, såvel forældre, som os pædagoger - et ubehag og en tristhed, der stikker langt ind i 

hjertet og hertil må vi slå fast - det har slet ingen lighed med forholdene i vores dagligdag 

og dagtilbud. De beskrevne forhold her, handler ikke om grundlæggende normeringer, men 

om ens grundlæggende menneske og børnesyn. Ja, vi ønsker og håber på bedre normeringer 

til gavn for jeres børn – men dette handler om mere tid til den enkelte – mere ro til 

fordybelse, læring og kvalitet i hverdagen – men måden hvorpå vi er sammen, er altid 

respektfuld og ordentlig – gode normeringer eller ikke. 

 

Vi har lige endnu engang haft bedsteforældre dage i alle afdelingerne. Det har været 

nogle skønne dage, med stor opbakning og til stor, stor glæde for børnene – der bare 

elsker disse dage, hvor de hver især får, så særligt besøg. 

 



             
 

I august starter vi op som Sangglad institution her i Langhøj. Det er et 3 årigt forløb, 

hvor vi, alle børn og voksne løbende vil arbejde med sang og musik sammen med en ekstern 

sangkonsulent her i huset. Vi har jo tidligere været en del af kulturspirerne, hvor det var 

møntet på enkelte grupper og voksne. Vi var rigtig vilde med dette. Men sætter stor pris 

på, at dette er noget vi starter op fælles og for alle, fra dagpleje til vuggestue og 

børnehaven. Efter 3 år vil vi blive certificeret sangglad institution – vi glæder os til 

processen med jeres børn. 

 

Personalesituationen: 

Vores nyansatte pædagog Emma, er nu startet i vuggestuen og syntes allerede at være 

faldet godt til. Et stort velkommen skal lyde til hende. 

Pav og Morten er nu færdig med deres praktikker hos os og er tilbage på seminariet igen. 

De nye studerende hedder Louise og Michelle, de startede her 1. juni. Louise er i 

vuggestuen og Michelle i børnehaven. Også velkommen til dem – håber de får en lærerig 

periode hos os. 

Lene er blevet deltidssygemeldt pga. den arbejdsskade, hun fik i vuggestuen sidste år. Hun 

er derfor på 25 timer i en periode frem. Emma går op i tid og dækker hovedparten af 

Lenes timer i sygemeldingen, resten dækkes af Karen Margrethe og Dorte. Så det bliver 

fastansatte, der dækker ind i den periode, der er behov for det. Lene trækker sig af 

samme årsag også fra bestyrelsen, Dorte er suppleant og træder ind i bestyrelsen ved 

næste bestyrelsesmøde. 

 

Vi har en ledig stilling i køkkenet, da Annika er blevet afskediget fra sin stilling. Annika har 

i en periode været i arbejdsprøvning i sin egen stilling, men det gik desværre ikke. Annika 

er selvfølgelig ked af, ikke at skulle være her mere, men var selv helt klar over, at hun ikke 

længere kunne holde til de opgaver, der følger med i at arbejde i et køkken. Vi ønsker 

Annika alt det bedste fremad. 😊 

Og derfor har vi også allerede nu, haft madordningen til drøftelse i bestyrelsen, idet vi, 

hvis madordningen skulle fortsætte, skulle ud og ny ansætte. Det blev enstemmigt 

vedtaget, at madordningen forsætter i yderligere 2 år fra efteråret 2019 til efteråret 

2021.  



Janni er nu ansat midlertidig i køkkenstillingen, hun har overtaget køkkenet og det går 

rigtig godt. Jannie er uddannet køkkenassistent. Stillingen vil blive stået op lige efter 

ferien – så håber vi på, at få stillingen endeligt besat. 

Lisbeth starter i vuggestuen 1. august og er ansat til 1. marts. Hvor vi igen skal sende børn 

fra børnehaven til førskole.  

Nu er det jo snart tid for, at Sanne rykker fra vuggestuen og tilbage i børnehaven, hvor 

hun kobles på årgang 16 sammen med Kirsten. 

 

       
 

Nyt fra afdelingerne: 

Dagplejen: 

I Dagplejen har vi ofte været ude og nyde det dejlig danske forårsvejr med sol, regn og 

blæst f.eks har vi flere gange i Heldagslegestuen været ude og gå tur i nærmiljøet, samt 

leget på legepladsen i forbindelse med Vejrum Fritidscenter. 

Vi har også haft besøg i Heldagslegestue, af en gruppe børn og voksne fra vuggestuen, så 

dagpleje- og vuggestuebørn fik mulighed for, at danne relationer på tværs. Temaet denne 

dag var “Krop og Bevægelse”, hvor vi lavede en motorikbane som børnene udforskede og 

afprøvede ud fra lige netop deres niveau og kompetencer. 

Besøget var en stor succes, som vi gentager til september. 

Til den årlige “Dagplejernes dag” i maj, mødtes vi alle på den nye legeplads i Linde. 

Der startede vi dagen med boller og frugt. Efterfølgende sang vi div sange, og legede både 

på legepladsen og med bolde kegler og “balanceplader”. Den dejlige dag sluttede med, at vi 

spiste vore medbragte madpakker, inden vi tog hjem med en flok meget trætte børn! 

Derudover har vi også været på Forårsskovtur i spejderskoven, hvor vi fandt små “Krible 

Krable dyr” i skovbunden, som vi studerede og undersøgte lidt nærmere. 

Ude i skoven var vi også helt stille, og lyttede til naturens lyde (og traktoren, der kørte på 

naboens mark😊) 

Sidst, men ikke mindst har vi også afholdt Forældrekaffe d. 17/6 i forbindelse med 

Heldagslegestue. Det var en super hyggelig eftermiddag, hvor vi sad på tæpper ved 

legepladsen, fik kaffe og lækker kage. Der var rig mulighed for, at forældrene både kunne 

snakkede med hinanden, og lege med deres børn på legepladsen. 

Tak for en dejlig dag, og tak for kage, som forældre havde bagt. 

 



    
 

Vuggestuen: 

Den seneste tid har vi haft “travlt” udenfor. Vi har været rundt - oplevet blomster og 

træer, der har ændret sig i denne skønne sommertid. Vi har plantet i vores højbede, så vi 

forhåbentligt kan høste dejlige tomater og krydderurter til vores mad efter ferien.  

Selv om det er sommer og godt vejr, holder vi stadig fast i de små grupper. Vi oplever det 

giver mere ro til læring og fordybelse.  

 

Skt. Hans er en tradition vi har glædet os til at afholde. Vi fik bagt “hekseøjne” i det 

gamle smedejerns-komfur og lavet “heksegryde” over bål. Selvfølgelig sang vi også 

midsommervisen og havde lavet mange små hekse, der alle fløj afsted på bålet.😃 

 

Midt i juni havde vi jo også skønt besøg af mange bedsteforældre. Det var en rigtig god 

dag, hvor vejret heldigvis var med os. Bedsteforældrene roste alle vores sange, og især 

vores skønne legeplads, som vi er meget stolte af 😊 

 

Børnehaven: 

Årg. ´16 har fortsat fokus på, at få etableret en gruppe, hvor hver enkelt kan føle sig tryg 

og hvor vi styrker fællesskabsfølelsen. Det gør vi blandt andet ved at holde fast i 

rutinerne med, at have samlinger hver dag efter formiddagsfrugten, hvilket giver børnene 

ro og forudsigelighed. 

 

Årg. ´15 har i en lang periode haft fokus på børnenes relationer og dette vil vi fortsat 

arbejde med, så børnene får nogle forskellige legerelationer. Vi tror på, at dette har stor 

betydning for deres trivsel og selvfølelse. Efter sommerferien flytter årgang ’15 i Bøgen, 

hvor vi kan sidde sammen og spise. Vi er så småt ved, at gøre rummet klart med billeder, 

legetøj osv. Vi glæder os til, at flytte i nye omgivelser. Desuden bliver Dorte, der er 

ressourcepædagog i huset knyttet til vores gruppe ca. 10 timer om ugen. Hun vil bl.a. 

starter nogle små børnegrupper op med fokus på sprog.  

 

Hos årgang 14 har vi de sidste par måneder læst højtlæsningsbøger til frugten. Vi har 

læst lille Vigil, Orla Frøsnapper, Albert og Emil fra Lønneberg. Her har børnene øvet, at 

skulle sidde stille og lytte, samt selv danne billederne. 

Til frugt og frokost øver vi i, at vente på tur, tale en af gangen og sende maden videre 

rundt om bordet, samt det at spise med kniv og gaffel. 



Efter ferien, i uge 33 flytter Sara i Birken og Lillian i Lærken til frugt og frokost, da 

årgang 15 også rykker op i Bøgen. 

 

Børnehaven og de ældste vuggestuebørn tager til Landsskue i Herning i morgen, til endnu en 

skøn dag med masser af dejlige oplevelser med hinanden, dyrene og stedet. Der vil være 3 

forældre, der deltager på turen og dette betyder, at i alle grupperne bliver der max 4 børn 

pr. voksen – SKØNT. Og tak fordi I forældre havde muligheden og lysten til at hjælp os.

  

Der har lige været høring vedr. den kommende Helhedsplanen på 0-18 års området. I det 

store hele, er vi rigtig godt tilfredse. på dagtilbudsområdet i forhold til det, 

analysefirmaet BDO er kommet frem til. De peger på et dagtilbudsområde, der bruger 

meget få midler på opgaverne set ud fra landsgennemsnittet.  

Der er derfor politisk vilje til, at prioterer området og vi vil derfor blive tildelt yderligere 

opnormeringer i 2020 end de allerede forventet udvidelser. Det er vi så GLADE og 

tilfredse med og det vil blive til stor glæde for jeres børn i dagligdagen. Voksne der har 

mere tid til den enkelte. 😊 

 

      
 

Husk Legepladsaften er d. 30. aug., vi er så småt i gang med at starte planlægningen og 

der vil komme opslag op lige efter sommerferien. 
 

Da dette er det sidste nyhedsbrev inden ferien vil jeg gerne ønske jer alle, en rigtig dejlig 

sommerferie. Så håber vi på, at den dejlige sommer følger med os ind i ferien. ☺  
 

 

 

Med venlig hilsen 

Irma 


