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Nyhedsbrev feb. 2017 
 

Lidt nyheder ovenpå vintertiden - det er desværre ikke meget kælken og legen i sne, 

vi har ”fået lov til” denne vinter. Men vi håber da stadig på, at nå lidt,  

hvis de holder hvad de lover her sidst på ugen . 

 

          
 
Personalesituation 

Sussie er nu holdt og påbegyndt sin uddannelse. Vi ønsker hende alt held og lykke med det nye. 

Bente er på 6 ugers diplom uddannelse - I udsatte børn og unge. Janni dækker hendes timer, frem til hun vender 

tilbage 27. feb. 

Joan skal snart på barsel, nemlig her i starten af marts. Joan er sygemeldt frem til hun går af og vil i sin barsel blive 

dækket af Lisbeth.. 

Lillian og Karen skal også kastes over Bækken her på fredag sammen med førskolebørnene og de vil så følge 

børnene frem til skolestarten, sammen med SFO personalet. 

 

Besparelserne 2017 

Vi har endnu ikke fået det præcise beløb at vide, for os i Langhøj dagtilbud. Men i øjeblikket er der høring vedr. den 

ny ressourcemodel (økonomisk tildelingsmodel), når dette er endeligt ved vi hvad den præcise besparelse bliver for 

os. Men vi ved, at fremad rettet  betyder det, at vi har 1/3 pædagogisk ledelse + 1 fuldtids leder i Dagtilbuddet. Dette 

bevirkede også, at Vinni begyndte i Hjerm pr. 1. feb., da vi jo så ville få en pædagogisk leder for meget i distriktet. 

Karen Margrethe er så kommet ”hjem” her 1. feb. Hun er hermed blevet dagligt pædagogisk leder i Langhøj 

Dagtilbud og SFO, frem til sommerferien – hvad der sker herefter, vil blive meldt endeligt ud fra kommunen snarest 

– vi håber på, at vi bibeholder Karen Margrethe her i institutionen..  

 

Ny hjemmeside: 

Vi er nu ved at få ny hjemmeside. Jeg er stort set færdig med den. I kan allerede nu se den på 

www.struer.dk/langhoj-dagtilbud - I løbet af den næste uge, vil den gamle nedlægges og I vil automatisk komme ind 

på hjemmesiden via den gamle adresse. 

 

http://www.struer.dk/langhoj-dagtilbud


 

Vi syntes hjemmesiden er blevet rigtig flot og funktionel – vi har lavet lidt ændringer, som f.eks. med madplanen – 

den er kun på siden som et eksempel, men ikke løbende opdateret – da vi har den hængende her i huset og ligger 

den op på Facebook hver uge. 

Men ellers skulle alt være at finde som det plejer, med løbende nyhedsbreve osv.  

Fremadrettet vil vi linke fra Facebook, når vi ligger nye dokumenter op – så I bliver opmærksom på dette. 

 

Børnetallets prognose 2017  

I børnehaven vil vi se et lille fald af børn i 2017. Vi ser ud til, at ende på et snit på 60,17 børn pr. mdr. Hvilket er en 

nedgang på 7 børn gennemsnitligt 

Dagplejen ser ud til at få et snit på18,67 børn pr. mdr. Det er så den stort set er fyldt, men med plads til lidt flere, 

hvis der skulle blive behov for dette. 

Vuggestuen, derimod ser ud til at blive hårdt ramt i 2017 og vil, hvis ikke der kommer flere børn til, nærmest blive 

halveret ved udgangen af 2017.   

 

Dette betyder også, at vi har valgt fremadrettet at tænke vuggestuen som en gruppe. Men fortsat med flere baser og 

gøren brug af hele vuggestuen. Dette så vi får tænkt bedst helhed for alle børnene i forhold til de 

personaleressourcer vi har i vuggestuen, når der er nedgang i børnetallet. 

 

Personalet under uddannelse: 

Ole Henrik Hansen uddannelses forløbet er nu skudt i gang og alle har været meget begejstret for deres først kursus 

dag. Uddannelsen forløber jo over 2 år og er fordelt således at alle faste medarbejdere skal på kursus en ½ dag ud af 

2 dage i måneden. Vi vil fremadrettet skrive de næst kommende kursus dage på info tavlerne, så I alle er 

opmærksom på, at de 2 dage i måneden kan hverdagen se lidt anderledes ud i institutionen. De næste dage er 

torsdag og fredag i denne uge. 

 

    
 

Afslutning for de store børn: 

Som skrevet tidligere, så er det jo på fredag vi sender de store over bækken til deres nye førskole og ikke mindst 

kommende skoleliv. Det bliver en stor dag.  Vi har ladet op de sidste dage, hvor der er blevet hygget og ikke mindst 

har de nu haft deres overnatning – den var så vellykket og alle børnene nød det vildt. Der blev lagt live video op på 

Facebook, så I kan følge lidt med i begivenhederne. På fredag kl. 15 vil alle førskolebørnene blive samlet, der vil 

være en lille samling og derefter vil de blive smidt over bækken til deres SFO. I SFO´en vil der så herefter være 

forældrekaffe for alle de nye børn og deres familier. 

Her fra Dagtilbuddet vil vi gerne sige farvel og tak for en dejlig tid til alle jer børn og familier der nu rykker videre. 

Det har været en fornøjelse, at tage del i jeres liv og hverdag. 

 

Børnehaven: 

Det, at vi nu sender så mange børn over Bækken og dermed kun har godt 50 børn tilbage i børnehaven, bevirker jo 

også ændringer her i huset. Vores nye store børn (årgang 12) vil forblive i Reden – hvor de så fremadrettet vil have 

hele Reden, som base. Årgang 13 og 14, vil rykke i Bækken, hvor de så vil få meget mere plads til at udfolde sig på. 

I årgang 12 vil det stadig være Kirsten og Rikke, der primært følger børnene. Ligesom årgang 13 og 14 vil bibeholde 

Søren, samt Dorte og Lærke, som deres primære voksne. 

 

 



Høns: 

Så har vi igen haft udedage hvor vi har slagtet høns og kogt suppe. Det blev til rigtig lækker suppe. Børnene var 

meget optaget af hele processen. Enkelte synes det var ulækkert, mens andre synes det var så spændende. Men alle 

var dybt optaget, fascineret og ikke mindst meget interesseret i processen. 

Men selv om vi har slagtet høns – så har vi stadig nogle tilbage , som vi håber I fortsat vil se til i weekenderne og 

ferier. Der hænger en kalender ved hoveddøren, hvor I kan se hvornår der mangler passere – vi vil rigtig gerne 

opfordre jer til at skrive jeg på – da vi oftere og oftere mangler nogen til at løse opgaven. Og hvis flere blev en del af 

det, vil det være nok med 1-2 gange om året til hver. 

 

       
 

Fremskudt socialrådgivere i dagtilbud: 

Fra januar 2017 afprøver Struer kommune en ny indsat i kommunens dagtilbud. Det hedder projekt: ”Fremskudt 

socialrådgivere i dagtilbud”. En socialrådgiver fra Børne- og Familiecentret vil hver uge være tilgængelig for 

personalet i institutionen. Her vil medarbejderne have mulighed for at sparre med rådgiveren om de evt. 

udfordringer de møder i hverdagen. Formålet er kompetence udvikling, samt at styrke det tværfaglige samarbejde 

mellem medarbejderne fra dagtilbuddene og rådgiverne i Børne- og Familiecentret. 

Her i Langhøj hedder vores rådgiver Tanja - Tanja vil være her hver torsdag fra 8.30 til 10.30. Skulle I også have 

brug for vejledning vedr. et eller andet, så er I meget velkomne til at tage en snak med os omkring det, så vil vi 

viderebringe det og forhøre os ved Tanja vedr. dette. 

 

Vores telefoner: 

Når I ringer til os løbende om dagene, så brug gruppernes direkte numre. Idet vi ikke via omstillingen kan se, hvem 

der har ringet - hvis vi ikke lige når, at få den taget. Er det på mobilen vil vi altid kunne ringe tilbage, da nummeret 

bliver registreret. 

 

Det nyeste fra Langhøj dagtilbud 

Nu nærmere vi os jo med hastige skridt 1. marts. Husk det også er her vores fødselsdags traditioner i Mariehønen 

ændres, som I fik beskrevet i tidligere nyhedsbrev. 

 

           
 

Dagplejen sluttede året med en rigtig hyggelig juledag i Vejrum. Om formiddagen blev træet pyntet af børn og 

voksne. Til middag var der børnejulefrokost og om eftermiddag kom forældrene så til kaffe og dansen om juletræ – 

en super hyggelig dag i julens tegn.  

I dagplejen er der blevet arbejdet med kulturkufferter og projektet er nu afsluttet – håber I fortsat vil nyde 

kufferterne hjemme i hjemmene. For nogle af børnene var bogen om ”Den lille røde trold” favoritten, og de har 

kunnet genfortælle historien for os andre. ”Poul, der ikke er træt.” har været favoritten for andre og billedbogen har 

fanget alle børnene – da den rummende så mange billeder af ting de kender. 



I januar var vi på vinter skovtur til spejderskoven. Det var også en super dag, hvor vi fandt små dyr, sang sange om 

dyrene og fik tumlet løs i skoven. 

Nu har vi også haft 2 dage med heldagslegestue over i Klokkeblomsten – det har været en stor succes, børnene trives 

med at være der og den længere tid har skabt nye muligheder for relationer børnene imellem. 

 

I vuggestuen har vi evalueret de små grupper og Kulturkufferten. Udfra dette har vi igen set på kompetencehjul – og 

har set et løft i børnenes udvikling på de områder vi har arbejdet med – det har været en spændende måde at 

arbejde med børnenes udvikling. Nogle af de næste fokus områder er selvhjulpethed og motorisk udvikling hos de 

større børn. De vil være i små grupper tirsdag og torsdag i hele februar og marts måneder. 

Fremtiden - er også et emne, der optager vuggestuen meget. Alle i vuggestuen er nu tænkt, som nævnt tidligere, en 

gruppe og ikke længere sommerfugle og humlebierne – dette er nu navne vi kalder rummene og ikke 

børnegrupperne. Børnene beholder deres primær voksne, som nu. Men fremadrettet fordeler vi os i små 

spisegrupper i vores forskellige rum. Der vil være ændringer, når I aflevere om morgenen. Alle børnene skal 

afleveres i sommerfugle rummet og så fordeler de voksne sig med børnene i de forskellige rum. Dette for at skabe 

mere ro til fordybelse i rummene - Vi har stor opmærksom på, at bruge alle kvadratmeter og skabe nye muligheder i 

lokalerne.  

 

I børnehavens årgang 13 og 14 fortsætter vi med at arbejde med rim og remser, samt social kompetence. Gruppen 

flytter jo nu op i Bækken og her skal vi finde vores nye måder og struktur. Det bliver så skønt med al pladsen og 

mulighederne for flere mindre grupper. Vi vil også nu dele børnene op i hver sin årgang, i forhold til fejring af 

fødselsdage. 

     
 

Årgang 12 fortsætter med kulturspirer projektet. Vores nye emne er kreativitet, hvor vi har haft besøg af Else fra 

Herning billedskole. 

Derudover har vi fokus på håndhygiejne. Det at få vasket hænder efter toilet besøg og inden vi spiser. 

 

I årgang 11 har det jo stået i førskolens tegn, der er blevet arbejdet med skoleopgaver i både små og større grupper. 

Og ellers er mange dage jo gået med afslutninger på den ene eller anden måde. 

Nu hvor overnatningen er veloverstået – er alle klar til at blive ”Kastet over bækken” fredag. 

Vi slår katten af tønden d. 1. marts på plejehjemmet. Så der skal børnene være i klokkeblomsten senest kl. 9. Husk 

udklædning  

Og ellers ser vi nu frem til nogle spændende måneder i førskolen med nye udfordringer og sjove aktiviteter. 

 

Husk - at vi fejre fastelavn i dagtilbuddet på mandag. 

 

Med venlig hilsen 

Irma 

 
 
 
 


