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

gang solen er fremme og varmen mærkes ude på legepladsen – dagene er altså bare noget 

skønnere, når solen titter frem til os. 

 

Så husk, at smøre jeres barn om morgenen, så de er beskyttet – så skal vi nok gøre det igen, 

inden de kommer på legepladsen til middag. 

 

       
 

I forhold til Corona situationen, er vi nu stort set tilbage til normale tilstande. Der er ingen 

afskærmning mellem børnehave, vuggestue eller dagplejen mere. I forældre må igen komme 

ind i institutionen, også ude på grupperne.  

I forhold til feriepasningen, har man i Struer Kommune valgt, at adskille i sommerferien. Så 

hvis Delta varianten skulle tage sit indtog, så bliver det ikke alle, der bliver ramt. 

Vi har fortsat ekstra rengøring og dette fortsætter resten af 2021. Vi vil også bibeholde 

den ekstra fokus på hygiejne, vasken hænder osv. Dette da vi ren faktisk også kan se det på 

vores sygestatestik både blandt børn og medarbejder. 

I corona tiden har vi også fået øjnene op for, hvad det også kunne at være mere adskilt og 

hvilken ro og nærvær det gav i grupperne. Så dette vil vi holde mere fast i, nogle af dagene 

fremover, da vi så, at det gavner rigtig mange af vores børn. 

 

Personalesituationen  

Betina er blevet planlagt opereret og er nu tilbage efter sin sygemelding. 

Sara har efter private ønsker opsagt sin stilling og fratræder til sommerferien. Sara har 

brug for en tid, hvor hun helligere sig sin familie og har derfor valgte at gå hjemme en 



periode. Vi ønsker Sara alt det bedste og vil helt klart savne hende. Saras stilling er slået op 

og vil blive besat hurtigst muligt. 

Den nye studerende er stoppet efter ganske få dage. Da det var blevet klart for hende, at 

det ikke var denne uddannelse hun skulle have. Der er ansat en vikar, Christina i hele 

perioden frem til den næste studerende starter 1. dec.. 

 

Henriette i dagplejen er blevet opsagt fra sin stilling, da hun har været sygemeldt med 

senfølger efter covid sygdom igennem en længere periode. Henriette er afklaret med 

situationen og er enig i beslutningen. 

Vi har derfor en ny dagpleje stilling slået op og vi håber på rigtig mange gode ansøgninger. 

Lene starter i vuggestuen igen d. 1. august. Lene vil være ansat 30 timer, og skal læse én dag 

om ugen de næste 2 år. Efter denne periode vil Lene være færdig uddannet pædagog. 

Emma K. kommer tilbage i vuggestuen efter endt barsel d. 17. august 

Sanne kommer tilbage fra sin PGU 1. oktober, Grith er ansat fra august til oktober frem til 

Sanne er tilbage. Vi glæder os til, at få dem alle ”hjem” igen. 

Vi har ansat Benedikte (Henriettes datter) fra august til nytår i vuggestuen, for at dække 

ekstra ind og skabe en god normering set udfra børnetallet. 

  

Der er nu lavet sprogvurdering på alle de børn vi manglede pga overgangen fra 

kompetancehjulet til det nye system ”Hjernen og hjertet”, vi blev en smule forsinket – men 

er nu igen helt med. Jer, hvis børn er involveret i dette vil høre det fra jeres barns primær 

voksen. 

I efteråret håber vi, at det nye system til børnemiljøvurderingerne også er på plads. Når 

dette er oppe at køre, vil vi gennemgå børnenes trivsel hos os igennem systemet. Det ser vi 

frem til og glæder os til at få gjort. Der plejer altid at dukke enkelte fokus punkter op, som 

vi i dagtilbuddet skal arbejde videre med, for at skabe de bedste betingelser for jeres børn. 

 

Det er i år alle medarbejder skal have opfrisket deres førstehjælpskursus, så det gør vi her 

d. 28. okt. 

  

Der har været årets tilsyn i Mariehønen. Det gik rigtig fint og både ledelse AMR og TR, samt 

forældre fra bestyrelsen deltog – tilsynsrapporten er endnu ikke modtaget. Men den vil blive 

lagt på hjemmesiden, når vi modtager den. Og jeg skal nok skrive det i Aula, når den er 

uploaded. 

 

    



Nu har vi fået godt gang i Aula, der er stadig små opstarts udfordringer, men det tegner sig 

til, at blive godt. Så vi har derfor lukket Facebook gruppen og Aula vil fremover blive vores 

fælles platform. 

 

Status Langhøj Dagtilbud. 

Dagplejen: 

I vores pædagogiske læringsmiljø har vi en periode med fokus på børnenes motorik og i 

særdeleshed fokus på vore sanser. Specielet føle, lugte, høre, smage og syn sansen        

(muskel/led sans og balancesans) 

Den fælles legestue afholdes om tirsdagen, oftest hos Dorthe eller i spejderskoven. Her har 

vi med fokuset på motorik og sanser, har børnene bl.a. skullet trække sig ved et tov, gå i bare 

tæer på forskellige overflader, leget med kartoffelmel og kold pasta, vi lavede også mad og 

boller over bål. Dagplejen vil være med til Sct. Hans i børnehaven. 

 

Vi har i dagplejen også arbejdet med fugletema i fællesskab – hvor vi har lavet fuglerede, 

kigget på fugle i haven, set film om fugle, leget regnorme, som blev spist af en fugl. 

Sangglad fortsætter som altid og vi mødes i bhv hver torsdag både med og uden 

sangkonsulenten. 

Sidst vil Torsdag i uge 27 holder vi afslutning hos Dorthe  - hvor vi vil sige go ferie til 

hinanden. 

God sommer til alle fra dagplejen       

Vuggestuen: 

Vi har i den grad nydt, at det gode vejr er kommet og ikke mindst, at legepladsen nu endelig 

er åbnet op og Corona hegnet pillet ned. Børnene elsker at gebærde sig i alle afkroge af 

vores udendørsarealer, og de voksne forsøger ihærdigt at følge dem       

Vi har løbende små grupper med forskellige pædagogiske indsatser overfor børnene. Der har 

bl.a. været fokus på at styrke relationerne blandt dé børn, der skal følges ad i børnehave. De 

har været på gåture sammen, spist sammen og besøgt hinanden på stuerne. Med de yngste 

børn har vi i små enheder arbejdet med at gøre overgangen fra hjemmet til vuggestuen så 

trygt som muligt og skabe tætte relationer særligt til de primære voksne. Desuden har nogle 

af børnene nydt godt af at være i en lille gruppe for at få styrket de sociale kompetencer, - 

lære at have en hensigtsmæssig måde at være sammen med andre på, udsætte egne behov og 

give plads til andre, - det er ikke altid nemt at acceptere, at andre også gerne vil køre på ens 

yndlings traktor       

Vi har fortsat overordnet fokus på selvhjulpenhed og forsøger at lade børnene, tilpasset 

deres udviklingsniveau og med guidning, gøre tingene selv i forhold til af- og påklædning, 

spisesituationer m.m. Det ruster dem til at møde livet og stoltheden lyser ud af dem, når de 

”selv kan”. Derudover er Sangglad naturligvis en stor del af hverdagen, - vi laver forløb og 

synger ellers ”i de små øjeblikke” i løbet af dagen, - til stor glæde for alle. 

Vi ser frem til 2. halvdel af året, og når vi igen er samlet efter ferien, ser stuerne således 

ud: 

Sommerfuglene: Betina, Lene og Emma 

Humlebierne: Pia, Christina og Lucia 

Rigtig god sommer      fra os i vuggestuen 
 

 



Børnehave: 

I årgang 18 har vi fokus på de sociale relationer. Hvordan er det, at være en del af en af en 

gruppe i børnehaven og hvad vil det sige, at være venner. 

Vi er også begyndt, at gå ture i vores lille flok, hvor vi øver, at holde i hånd og se os for i 

trafikken. Vi har været til sangglad og det vil vi fortsætte med efter ferien. 

Vi glæder os til, kun at være årgang 18 i Reden og fortsætte med alt det der hører til det, 

at være børnehavebarn. 

De voksne ved årgang 18 er: 

Rikke, Vivi og Grith (Dorte fra okt.) 

 

I årgang 17 snakker vi lige nu meget om hvad det vil sige, at have sommerferie, samt hvad 

sådan en mon kan bruges på og hvilke muligheder for aktiviteter som godt vejr giver. 

Derudover har vi for nyligt afsluttet vores pralbønne projekt og vi håber selvfølgelig, at i 

forældre vil fortsætte derhjemme, med at passe planterne sammen med jeres barn. Vi 

mener, at et planteprojekt giver god mulighed for udvikling og læring for barnet. 

Vi bruger desuden meget af vores tid på, at få tømt skuffer, ryddet op og få sendt ting med 

hjem, da vi jo i uge 32 rykker op i Birken + Lærken. Her skal vi være sammen med årgang 16, 

som har base i Bøgen, og det glæder vi os meget til. 

Det betyder også, at nogle børn vil få nye garderober efter sommerferien, så sørg for at få 

dem tømt inden i går på ferie. 

Den førstkommende tid efter ferien, vil vi bruge på at vænne os til de nye omgivelser og på 

at gøre lokalerne til vores. 

De voksne i årgang 17 er: 

Lillian, Jeannie og Sara (Ny pæd. ansættes) 

 

I årg.16 rykker vi sammen i bøgen og køkken, til spisning. Dette gør vi fordi, at årg. 17 

indtager Lærken og Birken. Vi spiser i tre spisegrupper fordelt på to borde i bøgen og et i 

køkken/salen. Vi skal dele pladsen med årg 17 mellem måltiderne, men vil stadig strække os 

tilbage til vores egen årgang, for at få ro og fokus på vores egne. 

Årgang 16 har vi pt særlig opmærksomhed på socialansvar. Med dette mener vi, at man 

holder det man har lovet, eks vis legeaftaler og man forlader ikke en leg, uden at give en 

begrundelse eller forklaring til sine venner. Vi lærer stadig børnene nye styrede regellege og 

børnene elsker dem. Vi har lært ”Banke bøf,-  To mand høj”  Åh Susanne, og sidst ” To mand 

frem for en enke…Løb.”  Vi nyder også vores køkken have, vi luger, passer og plejer den, med 

vand og kærlighed, især når vi plukker jordbær så får den opmærksomhed og snart kan vi 

plukke ærter og blomster 

Vi taler med børnene om naturens kredsløb, og årstidernes skiften. Hvornår vi planter og 

hvornår frugten er moden. Vi studerer hvordan planterne har brug for jord, vand og varme 

for at vokse, og taler med dem om hvad vi har brug for, for at vokse. 

Vi skal sige farvel til Julie, hende kommer vi til at savne, og goddag til Morten fra 

vuggestuen.  

Efter ferien vil de voksne i årgang 16 være: 

Kirsten, Morten og Dorte (1. okt. Sanne) 

God Sommer til jer alle fra personalet i børnehaven.       

  

Sangglad.- der vil være sangfest d. 23.sep. kl. 16-18, så sæt X i kalenderen. 



Planlægningen af vores certificeringsfest er i gang. Vi tænker det bliver et fælles arr. med 

diveres steder man kan besøge og opleve noget af vores glæde over og lærdom af sangglad 

forløbet. Vi har indført en fælles madsang i hele dagtilbuddet og i børnehaven udvides dette 

og bringes videre med over i førskolen. Så der er endnu noget genkendeligt i hele børnenes 

forløb. Vi påtænker, at krydre festen med kage, kaffe og slush ice til alle.       

I forbindelse med Sangglad har vi også valgt, at være med i et forløb der hedder ”de små 

synger med de grå”. Det er et projekt mellem vuggestuen, dagplejen, Tante Andante, 

plejehjemmet og kirken, som vil starte op i løbet af sensommeren. Dette vil I høre meget 

mere om senere, men det betyder at vi vil besøge plejehjemmet og kirken og sammen med 

ældre skal børnene synge forskellige kendte sange igennem en længere periode. 

 

       
 

Legepladsaften 2021 – den 3. sep. fra kl. 15.00 – hurra       – det gennemfører vi i år.  

Så sæt også X i kalenderen denne dag. 

Vi har valgt den samme form, som altid. Hvor vi har nogle projekter, der skal udbedres eller 

laves på legepladsen, som vi opdeles i grupper omkring – lige efter ferien vil der komme opslag 

op ved indgangen til børnehaven, som man kan skrive sin tilmelding på og evt. vælge hvad man 

gerne vil deltage i. Undervejs vil der også være et madhold, der klargør aftensmaden. 

Til sidst vil vi så spise sammen og dette vil i år foregå i hver afd, så man spiser sammen med 

sit barns årgang. Det plejer at være en rigtig hyggelig eftermiddag, der plejer at slutte 

senest kl. 19. 

 

I ønskes alle en fantastisk dejlig og hyggelig sommer.  
 

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

 

Irma 
 

 
 

 



 

 

 


