
Nyhedsbrev Langsø Børnehuse oktober 2022    
 

 

 

Fælles: 

Så er efteråret virkelig på vej, og vi kan mærke det på både temperaturen, og på de lyse 

timer i døgnet. Vi har haft en rigtig god sommer og jeg er sikker på vi får en lige så god 

vinter, med alt hvad der hører med til vinteren. 

Som i allerede ved, er vi inde i en periode, hvor alting virkelig er blevet dyrt. Vi oplever 

prisstigninger på næsten alt, hvad vi skal købe. For at være økonomisk ansvarlige i en tid som 

kan blive svær, har vi i både forældrerådet og bestyrelsen valgt at gribe til handling, så vi 

hele tiden er på forkant med den virkelighed vi befinder os i. Det er jeg som leder rigtig glad 

for, da vi skal sikre vores sted og vores hus mange år frem i tiden.  

Det er særligt strøm og varme der er blevet meget dyrt. Derfor har vi valgt nogle forskellige 

tiltag som vi mener, vi kan gennemføre uden børnene direkte mærker til det i dagligdagen. 

Her er de små tiltag som er gældende i huset, i den næste periode: 

 

• Børnenes våde tøj kan ikke længere tørres i børnehuset. I skal tage det våde tøj med 

hjem HVER DAG, og tage det med retur dagen efter. Vi kommer til at tænke over 

varmeforbruget, men vi kommer dog ikke til at fryse i huset. 

 

• I vil opleve at personelt slukker for lyset i de perioder af dagen, hvor vi ikke har brug 

for lyset. Er vi på legepladsen eller andre steder, vil der ikke være lys i huset. Det 

betyder ikke at vi har lukket, men skal ses som et led i vores spareplaner.  

 

Der er andre tiltag som personalet er gjort opmærksom på, men som jeg ikke beskriver i 

brevet. I er velkommen til at spørge ind til det, hvis I har brug for det.        

 

 

  

 

 

 

 

Uge 42 feriepasning: Husk vi har ændret åbningstiden i uge 42 alt efter hvornår i forældre 

har behov for pasning. Det er vigtigt at I overholder de tider som i selv har skrevet til os. 

Skulle der ske ændringer eller andet, skal I tage direkte kontakt til Nicolaj på enten mail 

eller telefon. 

 



OBS: Børnehuset lukker kl. 12.00 onsdag den 30/11 da alt personale skal på 

førstehjælpskursus. Vi har åbent som normalt indtil kl. 12.00 denne dag. Det er også 

denne dag vi har bedsteforældredag i Børnehuset. Det vil slutte kl. 12.00 så 

bedsteforældrene har mulighed for at tage børnene med hjem der. 

 

 

 

 

Vuggestuen: 

 

Fødselsdag: 

Tillykke til Johan som fylder 2 år og til Elian der fylder 1 år 

Koldt og efterår:  

 Det er nu blevet koldere uden for, og da vi godt kan lide at være ude, er det en god ide med 

flyverdragt, 2 huer, og 2 sæt tynde strikvanter (ikke fingervanter kun hvis barnet selv kan 

tage dem på). Men også stadigvæk termotøj og regntøj.  

Husk at tænke på noget tøj til barnevognen. (evt. en trøje, en tynd hue)  

OBS: DET VÅDE TØJ SKAL MED HJEM DAGLIGT OG TØRES INDEN DET KOMMER MED IGEN. 

 

Cirkus: 

Vi har nu afsluttet vores lærerplanstema Alsidig personlig udvikling, som vi sluttede af med 

et brag af en cirkusforestilling. En rigtig fin dag, og alt i alt klarede børnene det rigtig godt. 

De er ikke så gamle endnu og det kan være svært at se mor, far eller andre kendte. Men det 

var rigtig dejligt at se at i forældre tager jer tid til at komme og være sammen med jeres 

børn. Vi nyder som personale at se, hvordan I sidder og hygger med kaffe, saft, kage og 

popcorn. Vi har evaluereret vores cirkus på et personalemøde sammen med SFO´en og I kan 

godt glæde jer til næste år. Det bliver kun bedre og bedre      .  

Høsttema:  

Vi har i ugerne 38, 39 og 40 høsttema, her har i modtaget et forældrebrev om ting vi gerne 

vil børnene kommer med, så vi kan lave forskelligt mad med børnene, snakke om grønsagerne. 

hvor kommer de egentlig fra osv.  

De ældste har været på besøg ude ved Annemette på hendes lille bondegård med heste, 

høns, katte og hunde.  

Vi har også besøgt Maj-Britts urtehave hvor vi har hentet squash til en squashkage. 

Vi har bagt kage til hele huset og det faldt i god jord ved både små og store. 

Vi skal b.la. holde høstfest ude på legepladsen sammen med børnehaven, samt andre hyggelige 

ting. Husk i kan følge med på Facebook hvor vi fortsat ligger billeder ud fra hverdagen i 

vuggestuen.  

 



Kultur, æstetik og fællesskab: 

Vi vil fra uge 41 og frem til jul, arbejde med læreplanstemaet Kultur, æstetik og fællesskab. 

Vi vil kikke lidt på de forskellige kulturer der er i vuggestuen, Vi vil være med i fællesskabet 

der er i huset og vi deltager i skolerne motionsløb. Vi er ikke så langt med planlægningen 

endnu, men vi vil lave mange spændende ting frem mod jul. Vi skal nok holde jer opdateret 

løbende.   

 

 

 

 

HUSK: BEDSTEFORÆLDREDAG DEN 30. NOV. (så invitere gerne bedsteforældrene 

allerede nu, så de eventuelt kan få fri, hvis de ønsker at deltage)  

BØRNEHUSET LUKKER KL 12.00 DENNE DAG PGA. FØRSTEHJÆLPSKURSUS FOR HELE 

PERSONALEGRUPPEN.  

 

Børnehaven: 

Tillykke til: Antoni 6 år og Magnus 5 år 

 

Vores høsttema: Mange tak for alt det frugt og grønt i sendte med jeres barn i børnehave. 

Vi har b.la. fået rødbeder, røde læber, og smagt på ting vi ikke har smagt før. Bagt brød med 

grønsager i og lavet mad over bål. 

 

Oprydning i garderoben inden efterårsferien: Husk at tømme/rydde op i dit barns rum 

inden ferien. Efter ferien vil jeres barn have brug for at I har lavet en opfyldning af 

skiftetøj, så de ikke går og fryser. Vi går en mere kold og våd tid i møde, så væk med 

sommertøjet og i med både lange bukser, termotøj, regntøj, varm trøje, en lille hue og ekstra 

strømper.  

Husk at tjekke ”pindsvinene” for støvler der er i overskud. Der står glemte sager på det røde 

bord samt i glemmekassen. Det der ikke er væk efter ferien, vil blive sendt til genbrug. 

 

Næste lærerplanstema er: Kultur, estatik og fællesskab. Dette tema går igang fra uge 41 

og indtil juleferien. Vi vil b.la. arbejde med kunst og eventyr. Når vi kommer til slutningen af 

november, går temaet mere over i juletemaet med b.la. traditioner, juleevangeliet, 

juleværksteder m.m.  og selvfølgelig vore bedsteforældredag. Vi skal nok holde jer løbende 

orienteret og i kan samtidig følge os på Facebook hvor vi fortsat ligger billeder ud af det vi 

laver med børnene.   

 

Logbogen flytter tilbage: Vi har desværre erfaret at I forældre ikke benytter jer af 

muligheden for at skrive i Logbogen. Da det er et vigtigt reflektionsredskab for personalet 

og noget vi bruger til at evaluere vores pædagogik med, flytter den tilbage hvor den lå før da 



den inde i selve børnehaven er bedre tilgængelig for personalet. I er selvfølgelig velkommen 

til at kigge i den, selvom den flytter. 

 

Put-Kasse: Put-kassen er et fæld på væggen i køkkenet vor vi dokumenterer hvad der i nuet 

rør sig i huset og ved børnene. Tag dit barn i hånden af lad det vise dig hvad der er i put-

kassen her og nu. 

 

Madpakker på onsdage: Vi har som et led i spareplanerne valgt at slukke for køleskabet i 

garderoben i vinterhalvåret. Det betyder at børnenes madpakker ikke kan komme i køleskab 

den næste tid. I er velkommen til at have en lille køletaske med til børnene om onsdagen. 

 

Vigtigt ingen gymnastiktøj om torsdagen: Vi vil gerne at børnene om torsdagen hjemmefra 

har tøj på der passer til gymnastik. Vi har ikke tiden til at de skal klæde om før. 

 

Skolernes motionsdag fredag i uge 41: Vi holder skolernes motionsdag sammen med skolen. 

I år får vi hjælp af nogle elever fra skolen, som ønsker at hjælpe børnehuset. Hvem ved 

måske finder de endda på noget sjovt og spændende for vores børn😊. Det er helt 

fantastisk med det tætte samarbejde med skolen og noget vi fortsat vil udvikle på.  

 

HUSK: BEDSTEFORÆLDREDAG DEN 30. NOV. (så invitere gerne bedsteforældrene 

allerede nu, så de eventuelt kan få fri, hvis de ønsker at deltage)  

BØRNEHUSET LUKKER KL 12.00 DENNE DAG PGA. FØRSTEHJÆLPSKURSUS FOR HELE 

PERSONALEGRUPPEN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kalender Langsø Børnehus oktober 2022 

 Børnehave Vuggestue 

1   

2   

3. uge 40                                      

4 Hallen  

5   

6 (Tumblastik kl. 15.00) Hallen 

7                                                  

8   

9   

10.   uge 41 Tema start: Kultur, æstetik, 

fællesskab 

Tema start: Kultur, æstetik, 

fællesskab 

11 Hallen  (forældrerådsmøde kl. 17.30) (forældrerådsmøde kl. 17.30) 

12   

13 (Tumlastik kl. 15.00)  Hallen 

14 Skolernes og Børnehusets motionsdag Skolernes og Børnehusets motionsdag 

15   

16   

17 Efterårsferie               Antoni  Efterårsferie  

18 Efterårsferie Efterårsferie 

19 Efterårsferie Efterårsferie                       

20 Efterårsferie Efterårsferie 

21 Efterårsferie Efterårsferie 

22   

23  Johan  

24.Uge 43  Personalemøde kl. 16.30-19.00 Personalemøde kl. 16.30-19.00 

25 Hallen Elian  

26 Magnus   

27 (Tumlastik kl. 15.00)  Hallen 

28                                               

29   

30   

31   

 

 


