
Langhøj Dagtilbud  

Bækvej 6, Asp 

7600 Struer 

Tlf: 96848940 

 

 
                  

 

 

Nyhedsbrev juni 2020. 

 

 
 

 
Det er længe siden det sidste nyhedsbrev, da meget info er kommet ud løbende pga. den akutte 

situation vi stod i. Ligeså har vi jo af gode grunde ikke haft bestyrelsesmøder, da der var lukket ned 

for al mødeaktivitet i en længere periode. Nyhedsbrevet er jo bestyrelsens ref. fra deres møder, 

suppleret med andet relevant og sidste nyt fra dagtilbuddet. 

 

Nu er vi rigtig 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 bare noget skønnere, nu hvor 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. 

 

Og ligesom sommeren er kommet, så nærmer sommerferien sig jo også. Vi har lukket i ugerne 29, 30 

og 31. Og her er der slet ingen børn tilmeldt i år. Vi har jo åbnet her i huset, i de andre uger for alle 

tilmeldte børn. 

 

Siden sidst fik vi jo også sendt en masse lækre unger over Bækken sammen med Sara og vi hører, at 

de trives godt derovre. Her er lidt billeder fra dagen. 

 



    
 

Personalesituationen: 

Emma K er sygemeldt på fuldtid og sandsynligvis frem til hun skal på barsel lige efter sommerferien. 

Vi har valgt, for at fastholde Morten i huset, at han dækker hendes barsel og  

forældreorlovs periode. Så vi kan se frem til, at beholde Morten minimum 1 år mere. 

Pia starter jo først 20. okt. efter hendes forældreorlov – Vi har valgt, at Emma M så dækker hende 

indtil da. Rikke J er raskmeldt igen, og har det nu igen godt efter sit trafikuheld. Jeannie går fortsat 

i den ledige pædagogstilling. Vi forventer, at slå stillingen op lige efter sommerferien. 

Julie vores studerende i vuggestuen, er nu færdig i sin praktik, og vi har nu fået Marie, som også er 

her i sin 3. praktik 

Vi prioterer fortsat, at have ekstra voksen hænder. I vuggestuen er det Johan og i bh er det Mads – 

deres stillinger udløber i forbindelse med sommerferien.  Og så kommer Sara retur igen efter 

sommerferien. Det glæder vi os til.       

 

Pga. Coronaen er det kommunalt blevet besluttet, at udgivelsen af den ny læreplans pjece er udsat til 

feb. 2021. Vi skal på pædagogisk weekend i slutningen af januar og der forventer vi, at ligger sidste 

hånd på værket – så den hurtigt derefter kan blive færdig. Den vil både komme på hjemmesiden og i 

trykt form. 

 

Så er vi godt og vel på vej igennem den mest akutte del af Corona perioden. Og på trods af, at der var 

rigtig mange nye regler, hygiejne forhold og nye måder – Så har alle været utrolig omstillingsparate, 

dette kan vi takke jer forældre, vores personalegruppe og alle vores kære børn for. Det har været 

anderledes, men vi har i fællesskab fået det til at fungere, et stort tak for det allesammen.        

 

Nogle af de ting vi har set i denne periode er: 

- Der er markant mindre sygdom 

- Der er mere ro i huset, ikke så meget rend af eksterne aktører 

- Der er børn, som har trives langt bedre i de små grupper 

- Vi har til stor gavn for alle, haft minimums normeringer. 

- Der er langt mere udeliv - flere børn og voksne er endda blevet gladere for udeliv 

- Styrede aktiviteter udendørs er langt svære at fastholde i de små grupper 

- Vi vil fremover have langt mere fokus på hygiejne – det være sig både indenfor  

        rengøringen, overflader, legetøj og håndhygiejne. 

- Afleveringssituationen er forløbet langt bedre end forventet og fastholdes i  

        Struer kommune til minimum medio aug. 

- Børnene er blevet verdensmestre i at vaske hænder 

- Der er indført brug af håndcreme for alle. 

- Støtten til udvikling af selvstændighed hos børnene er blevet udfordret, da der  

        simpelthen er områder der slet ikke bliver øvet lige nu, såsom at tage fra et fad,  

        sende videre til hinanden, selv gå på toilet, frit at kunne vælge legerelationer  

        blandt meget andet. 



 

Vi har i bestyrelsen haft en længere drøftelse vedr. håndhygiejne i Langhøj dagtilbud. Da 

sundhedsstyrelsens retningslinjerne i forhold til ringe, ure, neglelak osv. kun er vejledende. Det vil 

sige, at ifølge retningslinjerne bør personalet ikke gå med dette, men der var fra flere medlemmer af 

bestyrelsen ønske om, at dette ikke skulle være frivilligt. Men da dette ikke var muligt for 

bestyrelsen at beslutte, er det fortsat kun en henstilling til personalet om, at følge dette. Vi har i 

øjeblikket en medarbejder, der bruger ring, men flere der fortsat har ure på. 

 

Noget andet, der er kommet op igen i denne Corona tid – det er vedr. børnenes tøj når der er 

afføring i det. Vi må desværre ikke håndtere dette. Så derfor vil det fremover blive puttet i en pose 

og givet med jer hjem. 

Fødevarestyrelsen har nu igen åbnet for medinddragelse af børn i køkkenet, så vi vil igen lade 

børnene deltage i aktiviteter omkring maden.  Ligesom dette, har man også åbnet op for hj. bag til 

fødselsdag, dette må nu igen medbringes. Så har I lyst og har jeres barn fødselsdag, så aftale med 

de voksne i jeres gruppe, hvad og hvordan. 

En anden ting det har vist sig her i Coronatiden er – VI HAR ALT for meget legetøj       Nu hvor vi har 

bragt det ned på et minimums niveau pga. at det jo dagligt skal vaskes. Kan vi se, at der slet ikke er 

det store behov for det, som vi tidligere har tilbudt børnene. Det skal være lidt, men godt. 

 

       
 

Børne- og Undervisningsministeriets bestemmelser i de forskellige faser af både lukningen og 

genåbningen: 

Her vedr. ferien: 

Børn, der har været i udlandet, opfordres – ligesom andre – til at holde sig hjemme i 14 dage efter 

hjemkomst. Man behøver dog ikke at blive hjemme i 14 dage, hvis man har rejst til områder, som 

Udenrigsministeriet ikke fraråder rejser til, og i øvrigt overholder Udenrigsministeriets særlige 

rejseråd. 

Vedr. tilbagebetaling i forbindelse med Covid perioden: 

Kommunerne kunne for dagtilbud, der blev omfattet af lukning og nødpasning i lukningsperioden 

opkræve forældrebetaling, uanset at dagtilbuddene var berørt af COVID- 

19-foranstaltninger. Der er således ikke krav om tilbagebetaling af forældrebetaling for dagtilbud, 

der er omfattet af lukning og nødpasning. 

 

Regler under genåbning  

Hvis en kommune i forbindelse med genåbningen ikke tilbyder et dagtilbud til forældre, der ønsker et 

dagtilbud til deres barn, så vil forældrebetalingen som udgangspunkt skulle bortfalde for de berørte 

forældre. Genåbningen gælder fra den 15. april og frem. 



Hvis en kommune i forbindelse med genåbningen ikke tilbyder et frokostmåltid efter dagtilbudslovens 

§ 32a, til forældre, der plejer at betale særskilt for frokostordninger, så vil forældrebetalingen 

herfor skulle bortfalde for de berørte forældre. 

Der vil derfor ikke i Langhøj Dagtilbud blive tilbagebetalt frokostordningen, da denne har været 

tilbudt hele vejen igennem forløbet.  

Vedr. tilbage betaling af frugtordningen for dem der ikke har gjort brug af ordningen i perioden – 

dette vil der blive taget stilling til på næste bestyrelsesmøde i aug., da dette alene er en bestyrelses 

beslutning.   

 

Her er lidt af det nye, der er kommet til indenfor i denne Corona periode: 

 

       
 

Status fra Langhøj Dagtilbuds grupper. 

 

Dagplejen:  

I dagplejen er vi kommet godt i gang efter Corona nedlukningen. Det er selvfølgelig en anden hverdag 

end den vi havde før den 16. marts. Børnene skal afleveres udenfor, vi vasker hænder mange gange 

dagligt, legetøjet bliver vasket, vi skal være mest muligt udenfor og vi spritter af efter alle kunstens 

regler. Men børnene har været meget omstillingsparate og hurtig fundet sig tilrette i den nye 

virkelighed.  

I starten måtte vi jo ikke besøge hinanden eller komme i legestue. Det gav en rolig opstart, hvilket 

har været godt for både børn og voksne. Efterhånden er der blevet åbnet mere og mere op. Først 

måtte vi besøge hinanden to og to, kort efter måtte vi alle fire være sammen. Derfor holdt vi Sct. 

Hans ”legestue” i Rikkes have, hvor vi lavede pandekager over bål. 

Siden nedlukningen har vi selvfølgelig ikke været til sangglad seancer i børnehaven, vi har ikke holdt 

legestue eller heldagslegestue.  Vi regner helt sikker med, at vi holder vores næste heldagslegestuen 

i Vejrum den 28. september. I får selvfølgelig flere informationer, når vi kommer til september. 

 

Vuggestue:  

Vores nye pædagog Bettina er startet i vuggestuen og er allerede nu faldet godt til på trods af en 

noget anderledes opstart pga. Corona´en. Et stort velkommen til hende.       

Vi befinder os nu i mere ”normale” tilstande i forhold til Corona, - dog har vi naturligvis stadig massiv 

fokus på hygiejnen, og I må jo som forældre stadig ikke komme ind i institutionen. Sidstnævnte giver 

desværre lidt praktiske ”problemer” med at holde fuldstændig styr på børnenes garderober, men vi 

gør vores bedste, og det hjælper os rigtig meget, hvis der står navn i børnenes ting (tøj, fodtøj, 

sutter osv) I denne forbindelse så HUSK at smøre jeres barn ind i solcreme og HUSK en solhat (uden 

bindebånd) 

Ellers nyder vi sommeren i fulde drag, - vi nyder at dele børnene op i små grupper for at optimere 

nærvær og læring. Vi går bl.a. ture i nærmiljøet, som dels styrker alle sanser (se, høre, føle) når vi 

f.eks. går i det høje græs, ser traktorerne køre eller samler sten på grusvejen. Vi styrker ligeledes 

børnenes motorik på disse ture og deres tilhørsforhold til andre og til den by, som de hører til      De 



varme dage har også givet mulighed for, at lege med vand på legepladsen med store hvin og megen 

glæde til følge, og der er blevet malet med vand på fliser og mange andre ting. Derudover synger vi 

fortsat meget, - faktisk hver dag og afholder også forløb med Sang-glad ind i mellem - børnene 

elsker det       

I den seneste tid har vi (som I nok ved) fået en ny studerende, Marie, i vuggestuen. Det er Maries 

sidste praktik, velkommen til og vi glæder os til at arbejde sammen med dig frem til slut november. 

Hun hører til Humlebierne, og vil også lave pædagogiske aktiviteter med små grupper af jeres børn.  

Vi ønsker jer alle en fantastisk dejlig sommer       

 

     
 

Børnehave:  

Alle årgange er i gang med at lave video til bedsteforældre, pga. manglende bedsteforældredag i år. Så 

der blev holdt fælles morgen hygge i alle grupperne, som indebar at vi selvfølgelig skulle have 

rundstykker med pålæg. Men vi glæder os dog til, at tage traditionen op igen næste år og dele denne 

hygge med bedsteforældrene igen. 

 

Årgang 17:  

Her er vi nu 16 børn og hver måned kommer der nye til. Det er en ny børnegruppe og nye voksne, så 

der er mange nye rutiner at forholde sig til for børnene. Dette har vi meget fokus på, da disse rutiner 

er det der kan være med til at give børnene ro og tryghed – det at dagene er så forudsigelige og 

genkendelige som muligt her i starten.  

Det er deres personlige, sproglige og sociale kompetence der udfordres både i garderoben, til 

frugt/frokost, samt vores samlinger (med sangglad sange) og i deres leg. 

Vi forsøger, at have god tid til det hele, så vi hurtigst muligt får skabt en god relation til hvert barn. 

Og selvfølgelig øver vi også, hvordan vi vasker hænder, så det bliver en god vane. 

 

Årgang 16:  

Her har vi i øjeblikket fokus på sociale kompetencer og venskaber. Styrkede sociale kompetencer vil 

for det enkelte barn være med til, at styrke og vedligeholde deres venskaber og forhindre mobning. 

Vi leger bla. regellege, holder samling, hvor vi skal vente på tur. Vi øver os i at lytte til hinanden, tage 

hensyn og være opmærksomme på hinanden. Vi taler også om forskelligheder, det at nogle mennesker 

er høje/lave, lyse/mørke, nogen bærer briller andre gør ikke osv. Dette gør vi for at give børnene en 

større forståelse, accept og tolerance for hinanden. Vi er også opmærksomme på børnenes lege 

relationer, som vi også for nogen forsøger at udvide.  

 

Årgang 15:  

Vi arbejder med den sproglige opmærksomhed gennem historie læsning.  Historier af Ole Lund 

Kirkegaard (Danskkultur.) og genfortælling af det læste. Vi samtaler om nye sjove ord og begreber, 

det styrker børnenes forestillingsevne og fantasi. Dette gøres ved gradvist, at øge kravene til det 

læste materiale. 



Vi øger gradvist krav og forventninger til børnenes sociale kompetencer gennem styrede og 

rammesatte legeaktiviteter, som regellege og spil. Det styrker børnenes opmærksomhed og sans for 

systemer og regler. At tælle og vente på tur, at holde sin opmærksomhed rettet på spillet, og huske 

reglerne. 

Herigennem får børnene en begyndende matematisk opmærksomhed. Vi spiller UNO, vi spiller Coco 

Crazy og andre pædagogiske spil. 

Vi arbejder med styrkelsen af venskaber, samtidig arbejder og støtter vi op om nye venskaber 

gennem leg og spil. Vi oplever et større ønske fra børnene om private legeaftaler.  Vi håber, at I  

forældre vil bakke op om dette og være opmærksomme på, at alle børn kommer med i disse lege. 

 

Vedr. eftermiddagsmaden  

Det er forskelligt, hvad der er til eftermiddagsmaden – men oftest noget, der ”lægger bunden”, samt 

selvfølgelig frugt. Det har været drøftet i bestyrelsen, da flere oplevede at børnene var meget 

sultne, når de kom hjem. Så derfor er det blevet besluttet, at der fremover tilbydes ekstra 

klapsammen-rugbrød til de børn, der er mere sultne ved eftermiddagsmaden.  

 

HUSK, hvis alting udvikler sig positivt i forhold til Corona´en, så har vi legepladsaften d. 4. sep. Dette 

plejer at være et både rigtig hyggeligt og produktivt sommerarrangement. Vi mødes fra 14.30, hvor vi 

starter med kaffe og boller. Så bliver alle delt op i de grupper, de selv har tilmeldt sig – her arbejdes 

der så med legepladsens faciliteter, rengøring, aftensmaden oma. Til sidst samles vi alle igen over 

grillen, til hygge og lidt godt at spise inden aftenen slutter.  

 

       
 

Der vil lige efter ferien komme opslag op, hvor man vil kunne se de forskellige områder man kan 

tilmelde sig på – så kom frisk og meld til – børnene plejer at nyde denne dag sammen i deres 

institution      .  Og som side gevinst vil vi også gerne sige, at vores legeplads altid godkendes, fordi vi 

hjælpes ad med at holde den vedlige. Så det er også rigtig fedt.       

 

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

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

 

 

På vegne af Bestyrelsen og personalet i Langhøj Dagtilbud 

 

Irma 

 

 

 

 

 

 

 


