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Så er vi nået til det dejlige forår. Vi har fået krukkerne plantet til, krokusserne begynder at blomstre - det er 

den rigtig skønne og lidt mildere tid, vi nu går i møde  

 
Da vi jo nu har sendt alle vores kære førskolebørn afsted, har det haft indflydelse på vores 

bestyrelse. Morten og Carsten er derfor udtrådt – kæmpe tak til dem, for arbejdet igennem årene og 

et velkommen skal lyde til suppleanterne Pernille og Camilla, der nu er trådt ind i bestyrelsen. 

Da Carsten var næstformand har vi her haft valg. Ny næstformand blev Anette. 

Vi har i bestyrelsen besluttet, at vi gerne vil køre videre med den nuværende bestyrelse frem til 

foråret, hvis I ikke har nogle indvendinger i forhold til dette. Og de bestyrelsesmedlemmer, som er 

på valg foråret 21, indvilliger i at blive siddende til foråret 2022. Så håber vi nemlig, at vi er helt 

igennem Corona situationen og klar til vores helt alm. liv – hvor vi har mulighed for at samles. Så vi 

foreslår, at næste valg finder sted på forældremødet i foråret – har man indvendinger i forhold til 

dette, kan man kontakte bestyrelsen eller Irma for at få udskrevet et valg inden da. 

 

Status vedr. COVID-19 i Langhøj dagtilbud. Vi arbejder stadig opdelt i opdelinger – en fælles 

vuggestue og 2 børnehavegrupper med skarp opdeling indenfor. Legepladsen har længe været opdelt i 

3 enheder, men blev i går til 2, en afd. for vuggestuebørnene og en for børnehavebørnene. Der var 

stor glæde fra børnehavebørnene, som nu igen kunne bevæge sig frit derude og lege på tværs. 

Vi har nu igen besluttet, at åbne for forældre én dag om ugen i hver afd./årgang. Så fra på mandag 

må I forældre igen komme ind i garderoben – ved både aflevering og afhentning af jeres børn. I skal 

huske mundbind. Der er skilte på dørene vedr. jeres ugedag, som også kan ses herunder: 

 

• Årgang 18 om tirsdagen  

• Årgang 16 om onsdagen  

• Årgang 17 om torsdagen.  

I vuggestuen er det:  

• Humlebierne om tirsdagen   



• Sommerfuglene om torsdagen 

 

 

Personalesituationen  

• Henriette er fortsat sygemeldt. Da hun har store problemer med senfølgerne efter hendes 

covid forløb. 

• Bente har opsagt sin stilling pr. 1. maj, da hun har fået en stilling som afdelingsleder i den nye 

daginstitution på Den Kristne Friskole i Holstebro. Vi ønsker hende alt held og lykke med de 

nye udfordringer. Det skal nok blive godt. 

• Personalet testes for Covid (hurtigtest)  2 x ugl. på skolen. Dette er tirsdag og fredag lige nu. 

 

Hjemmesiden er opdateret og nu igen blev ajour med det nyeste.  

 

Der er i øjeblikket et projektforløb i årgang 17 kaldet ”Forvandlingen”, det er kommet i stand via et 

samarbejde med Limfjordsteatret. I forløbet vil der være 2 gruppedage med besøg fra 

teatertruppen, hvor der arbejdes med historie, kreativitet og teater. Så vil der være en naturdag 

hvor de med naturvejleder skal ud og forundres i spejderskoven. Det hele afsluttes med 

teaterforestilling i Energi Park Struer – som bliver en forestilling for både årgang 17 og årgangen 

under. 

 

Belægningen i Langhøj Dagtilbud ser rigtig fin ud. Og børnetallet ser ud til, at være langsomt 

stigende igen. Dette kombineret med minimums normeringerne gør, at vi bare har en del mere tid til 

det enkelte barn, også end vi har haft tidligere. Dette nyder både børnene og vi voksne stor glæde 

ved.       

 

Dagplejerne har sagt ja til at have et 5. barn i en kortere periode, da vi jo har mangel på pladser lige 

nu pga. sygemeldingen i dagplejen. Dette er noget vi i perioder er nødsaget til, men som vi helst ikke 

vil. Når dagplejerne har haft en periode med ekstra børn, fredes de helt i en længere periode, så 

arbejdspresset ikke bliver for stort. 

  

Velkommen til Aula       

Nu er vi ved at være kommet godt fra start, vi mangler lige de sidste forældre der skal komme på. Så 

kan vi bruge dette som vores fælles og eneste platform fremadrettet.  Aula er jo et lukket system, 

så når vi f.eks. lægger billeder op derinde, så kommer de ikke ud andre steder – så det glæder vi os 

rigtig meget til, at få den fulde brug af det. Når Aula har fået integreret feriemodulet lukkes 

Daycare ned, så vi også kan benytte disse ting inde i det samme system. 

Så når alt er på skinner, så lukkes facebook siden selvfølgelig også. Vi glæder os over, at kunne ligge 

de dejligst børnebilleder op igen. 

 

Den d. 27. maj. Vil der være tilsyn her i Langhøj dagtilbud igen 

• Kl. 13-15 er der tilsyn i grupperne 

• Kl. 15-16 er der drøftelse med leder, AMR og TR 

• Kl. 16-17 er der drøftelse med lederne, formand og næstformand 

Den sidste tilsynsrapport er på hjemmesiden og her vil den nye også blive uploadede, når den er klar. 

 

Bedsteforældredagene er aflyst i år. Vi håber på, at vi efter sommerferien kan være kommet så 

langt i forhold til Coronaen situationen, at vi kan gennemføre legepladsaftenen eller lign arr. sammen 

med jer forældre.  Vi har jo også vores certificering som Sangglad institution, der venter på at blive 

gennemført som en fælles sangfest. Vi venter med glæde       

 



I år er det 2 år siden vi sidst var på førstehjælpskursus, så derfor vil dette gennemføres i løbet af 

efteråret. 

 

Kommunalt er det besluttet, at der ikke er børnehaveplads til de kommende førskolebørn, som fx skal 

på friskole uden et førskoletilbud. Disse børn skal fortsat ud af børnehaven. De må gerne følge med 

deres børnehavekammerater i førskole, og så skifte skole til skolestart. Dette er ikke et problem 

internt i Struer kommune, men udelukkende når der vælges skole i en anden kommune, hvor 

førskoleoptaget ikke er 1. marts. 

 

Sangglad er i gang igen, nu med en ny sangkonsulent, Lise ved roret. Lise har været med til at danne 

konceptet og det tegner godt. Alle både børn og voksne elsker det, at få så meget mere sang og 

rytme ind i huset. Vi glæder os til, at vise jer endnu en bid af det hele, når det bliver muligt at holde 

en sangfest. 

 

Nyt fra afdelingerne: 

 

Dagplejen  

Der er blevet hygget max i de enkelte hjem med jul, fastelavn og påske. 

Sangglad er godt i gang og alle dagplejer bruger det i deres dagligdag. Vi satser på at starte 

heldagslegestue op igen til september. Inden det, overvejes det også at mødes til heldagslegestue i 

spejderskoven. Der har været affaldsindsamling i spejderskoven, hvor alle børnene har været med 

ude og rydde op på et område. Det var slet ikke så slemt i år med affald       

Der arbejdes med den styrkede pædagogiske læreplan, særligt sociale relationer, sprog og 

bevægelse er i fokus lige nu. 

Vi glæder os over, at vi nu kan mødes igen dagplejerne imellem og med dagtilbuddet. 

 

Vuggestuen  

I øjeblikket har vi fokus på, at lave pædagogiske aktiviteter i små grupper. Vi har modtaget mange 

nye børn, så derfor har vi øget fokus på den gode indkøring. Da de små ofte sover forskudt af de 

andre børn, udnytter vi tiden hvor de nye små er vågne og de andre sover, til at gøre vuggestuen til et 

roligt og trygt sted at være. De nye børn er så vidt muligt sammen med deres primære pædagog, og 

så sidder vi sammen med de yngste og leger stille og roligt på gulvet, hvor de også får mulighed for at 

være sammen med ligestillede børn. Her er der ro, så de får mod til at bevæge sig rundt på stuerne 

og interagere med de andre. 

For de mellemste børn, har vi fokus på sociale kompetencer, hvor de lærer at hjælpe hinanden og 

være gode ved hinanden. De øver sig i lege, hvor de skal deles om legesagerne, f.eks. bygge med 

klodser sammen eller dække bord med legetallerkener, legemad osv. Vi synes, at de er blevet rigtig 

gode til at hjælpe hinanden, - både når de leger og når nogen har slået sig, så trøster de hinanden. 

Dagen igennem roser vi dem, når de gør noget godt for en anden, og man kan se de bliver bedre og 

bedre til at gøre noget for hinanden. Hos de store vuggestuebørn, har vi stadig fokus på 

selvhjulpenhed - udover at de øver sig i at tage tøj på og af, så øver de sig også i selv at øse maden 

op, smøre rugbrødet og selv skære maden ud. Dette er de ved at være rigtig gode til. Og selvfølgelig 

får vi nogle gode snakke omkring maden, når vi sidder der. I takt med at vejret bliver bedre er vi 

mere ude, her udforsker vi legepladsen, ser på små insekter og øver grov motorikken, Vuggestuen har 

fået tre nye klapvogne, så ofte er der flere små grupper på gåtur.  

Vi har i øjeblikket to studerende, Lone som er her et halvt år, og Emma der er her 6 uger. Her 

kommer de lige med et indlæg om hvad de har gang i.  

 

Lone: Jeg har gennem den sidste periode arbejdet med børnenes relationer. Jeg har aktivt lavet 

nogle legemiljøer, hvor jeg selv bidrager til at skabe lege, og holde legene i gang. Jeg har valgt at 



være en aktiv del af legen, for at hjælpe dem med at regulere deres adfærd, så der opstår så få 

konflikter som muligt, og så hjælpe dem videre hvis en konflikt alligevel opstod. Dette skal danne 

basis for gode legestrategier. Jeg vil gerne fortsætte dette arbejde frem til 30 maj hvor min 

praktik slutter. 

Emma: Jeg hedder Emma, og jeg studerer til dagligt til pædagog på Via College Campus i Holstebro, 

og jeg er i 6 ugers praktik her i vuggestuen, og er færdig her til maj. 

Jeg skal imedens jeg er i praktik lave en pædagogisk aktivitet, hvor vi skal klippe og klistre nogle 

billeder af mad på noget karton, så vi kan snakke om sund og usund mad. Men også sætte fokus på at 

spise med kniv og gaffel, og selv hælde maden op. 

Jeg har glædet mig rigtig meget til at komme i praktik så jeg kunne få det mellem hænderne og 

opleve en hverdag som pædagog.  

Mange forårshilsner fra Lucia, Pia, Lone, Morten, Johan, Emma, Henriette og Betina 

 

Børnehaven: 

 

Reden 

I årg. 17/18 modtager vi nye børn hver måned. Vi bruger derfor meget tid på, at styrke de sociale 

relationer og fællesskabsfølelsen på gruppen. Dette gøres blandt andet ved samling, kreative 

aktiviteter og gennem leg. Vi tror på, at det har stor betydning for børnenes tryghed og trivsel. 

Vi har i uge 15 deltaget i den landsdækkende affaldsindsamling, hvor vi har været rundt i lokalmiljøet 

i små grupper. Her har vi snakket en del om hvad affald er, samt hvad vi må og ikke må i naturen. 

Uge 15 var også begyndelsen til forløbet ”Forvandling” som årg. 17 er en del af. ”Forvandling” er et 

teaterprojekt skabt af Limfjordsteatret, hvor der arbejdes med sanser, fortælling, natur og 

scenekunst. Vi har nu haft begge vores workshops og ser alle frem til forestillingen sidst i april, som 

årg. 18 også vil overvære, samt vores naturdag i maj sammen med projektets naturvejleder. 

 

Vi har fortsat stort fokus på Sangglad ved vores samlinger. Vi er i gang med at lære nye sange og det 

er en stor fornøjelse for både børn og voksne. I vores Sangglad forløb er vi også nået dertil, hvor vi 

er begyndt, at sætte sangene i forbindelse med læreplanstemaerne, for at skabe en overordnet 

sammenhæng mellem Sangglad forløbet og vores dagligdag i børnehaven. Det giver os voksne en 

stærkere faglighed og en ny viden på området. 

 

Bækken 

Årgang 16. er fortsat optaget af, at styrke børnenes sociale kompetencer. 

I takt med at børnene bliver ældre og udvikler sig, udvides deres ”verden” sig også. Vi er optaget af 

”venskaber” og” følelser”. Nogle af børnene har vist interessen for, at afprøve deres styrke, over for 

hinanden. Vi har i den forbindelse guidet børnene i at lave/ indgå aftaler og regler forud for 

styrkeprøverne. Vi taler om følelserne i forhold til styrkeprøverne, - om at vinde/tabe, vrede og 

glæde og at kunne sige ”Undskyld” og tage imod en undskyldning. Således bliver børnene mere 

bevidste om, og trygge ved, egne følelser, hvilket giver dem bedre evne til at regulerer sig selv. Dette 

er en stor del, af det at blive skole klar. Vi øver fortsat turtagning og regler, at gennemskue 

matematiske regler og systemer. Begyndende forståelse for matematikkens verden gennem brætspil 

som, SEQUENS, OTELLO og COCO CRAZY og lign spil. 

Det er blevet forår og vi nyder, at opholde os på lege pladsen hvor vi igen kan finde små krible-krable 

dyr og studere dem. Vi taler med børnene om, at vi skal være god ved dyrene og vise dem hensyn og 

omsorg ved at børnene sætte dem tilbage hvor de fandt dem. Dette bliver der brugt megen energi på 

og underen over. 

 



 

 

 

Vi har evalueret førskolens afslutning. Hvor børnene jo havde et par fantastiske dage med bål og 

boller. Små konkurrencer på legepladsen. Fællesmiddag – pandekager med fyld. Teater v. de voksne i 

gruppen og kage til eftermiddagskaffe/frugten. 

Vi havde en drøftelse i bestyrelsen og bleb enige om, at der fortsættes med denne model i en eller 

anden form, og at dette erstatter overnatningen fremover. 

 

Så er den pædagogisk læreplan ved at være færdig. Den vil blive sendt ud til jer alle via Aula, når vi 

ramme 1. juli, ligesom den vil komme til at ligge på vores hj,. Side. Vi pusler lidt med om der evt. 

næste år skal laves en pixi-udgave – kort og præcis udgave, da denne fylder 45 sider. Så det arbejder 

vi lidt videre med i personalegruppen. 

Men processen i arbejdet med læreplanen har været rigtig god og givende, alt er over de sidste år 

blevet vendt, drøftet og taget stilling ril – det har været en meget spændende proces. Der er 

billeder i læreplanen og vi indhentes samtykke til at gøre brug af disse billeder hos de respektive 

forældre før læreplanen endeligt udgives. 

 

Små obs. her til sidst. 

 

Fællespasningsuger i 2021: er ugerne 28-29-30. Fællespasningen vil være i Vestbyens Dagtilbud. 

 

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, når der er behov for dette. 

 

Der er ikke længere regler vedr. det at spise eller medbringe mad hjemmefra. Så ved fødselsdage og 

lign. må man igen gerne have hjemmelavet kage osv. med. Dette behøver heller ikke længere at være 

portions opdelt – børnene må gerne selv tage fra fade – det er hygiejnen inden spisningen, der er i 

højsæde og fokus der. 

 

Vi har igen problemer med, at enkelte efterlader deres biler tændt på parkeringspladsen imens de 

henter børn – det er forbudt og skaber os i vores krybberum ved vuggestue børnene – så HUSK, at 

sluk bilen 

 

Med venlig hilsen og på vegne af Bestyrelsen og personalet i Langhøj Dagtilbud 

 

Irma 

 

 

 
 

 

 

 


