
Nyhedsbrev august 2022 Langsø Børnehus  

  

Fælles:  

 

Først et stort velkommen tilbage til jer alle, både børn og forældre. Vi håber, at I har haft en rigtig 

dejlig sommerferie med alt hvad der hører til. Vi er nu igen klar til at tage imod jeres børn i Langsø 

Børnehus. Vi glæder os til august måned, som er vores årlige cirkusmåned i børnehuset. Det skal nok 

blive rigtig sjovt. 

 

Vi har nu fået styr på Børnehusets lukkedage for det kommende år. De fordeler sig som følger: 

 

OBS, Lukkedage børnehuset år 2022-23 

23 dec. til og med 1 jan. = lukket i børnehuset (juleferie)  

6, 7 og 10 april. = lukket i børnehuset (påskeferie) 

5 maj= lukket i børnehuset (st. Bededag) 

18 og 19 maj = lukket i børnehuset (Kristi himmelfartsdag)  

29 maj = lukket i børnehuset (2 pinsedag)  

Uge 29-30 = lukket (sommerferie)  

 

 

Det årlige Cirkustema med cirkusforestilling den 14/9 kl. 14.45-16.15  

En, to, tradition 😊. Som noget ”nyt” i børnehuset, er vi begyndt at lave cirkus når børnene vender 

tilbage fra sommerferie. Det er en god og sjov måde at være sammen med børnene på, og det er et 

tema som vi fornemmer at børnene er rigtig glade for. Som i ved arbejder vi meget målrettede med 

vores temaer i børnehuset og i år vil en af overskrifterne under vores tema være 

”børneperspektivet”. 

Det betyder at personalet vil være ekstra opmærksomme på hvad børnene er optaget af og hvad de 

ønsker at bringe ind i vores tema, når de hører overskriften ”Cirkus”. Det betyder samtidig at vi er 

klar til at gribe det børnene er optaget af og hvor deres interesse og motivation ligger. Så i kan godt 

glæde jer til forestillingen. Det bliver helt sikkert GODT 😊. Der vil igen i år blive tilmelding til 

forestillingen og det bliver for både forældre, søskende og bedsteforældre, hvis de gerne vil se de 

”små” på scenen.  

Som noget nyt vil SFO´en også være en del af vores cirkus i år. Jeg er som leder rigtig glad og stolt 

over at vi er i stand til at tænke både skole og børnehus sammen når det giver mening, og jeg er 

sikker på at de unge mennesker fra SFO´en kan give vores cirkus noget nyt og spændende. Så I kan 

godt begynde at glæde jer.  

 

 

                                                                      Den 14. september kl. 14.45 😊   

 

 



Vuggestuen:  

 

Fødselsdag: Tillykke til Theodor med de 2 år. 

 

Velkommen: til Ellen og Elian som starter i vuggestuen 1. august. Et stort velkommen til jer 

og jeres familier. Vi ser frem til samarbejdet med jer.  

Sommerferien: lige før ferien holdt vi afslutning for Alberte. Hun starter i børnehaven her 

efter ferien. Vi glæder os til at følge Alberthe videre ind i børnehavelivet      .   

Nu er ferien ved at være slut. Vi håber i alle har haft en dejlig ferie sammen med jeres børn. 

Børnehuset er i hvert fald klar til at tage godt imod jer igen. 

Alsidig personlig udvikling: Er det lærerplanstema vi vil have særlig fokus på i forbindelse 

med vores Cirkustema. Vi glæder os til endnu engang at lege cirkus med jeres børn. Vi har 

allerede fundet kostumerne frem, og tegninger af forskellige ting, der kan være i et cirkus. 

Vi vil se små film fra cirkus, og finde ud af hvad der fanger vores børn. Vi vil inddrage 

børnene så de er med til at bestemme, hvad vi skal optræde med i det store cirkus den 14. 

september. Vi vil lave optræden sammen med børnehaven og måske sammen med nogle SFO-

børn som også vil være med i vores cirkus i år. 

Her i august vil vi også har et stort fokus på omsorg og nærvær da vi ved det kan være hårdt 

at starte op efter en lang ferie. Og så har vi to nye børn som skal køres ind i vuggestuen. 

Grupper: Vi har lavet nye grupper, da vi jo har to nye børn som skal starte i den lille gruppe. 

Vi vil prøve at arbejde med lidt forskellige gruppesammensætninger her i august, for at få 

den bedste trivsels i børnegruppen.  

Garderobe: Vi vil meget gerne at i forældre hjælper jeres barn hver dag, med at holde 

orden i deres garderobe. Det er ikke nemt at finde sine ting, hvis de ikke er der, eller hvis 

der er alt for meget tøj og sko i garderoben. Husk jeres børn er små mennesker der gerne 

selv vil (selvhjulpen hed). Men det er svært at holde orden når man ikke er så gammel. Så 

hjælp jeres barn. 

 

Børnehaven: 

Cirkus i børnehaven: Som noget nyt vil vi gerne at ALLE børn i børnehaven tager en ting med 

i børnehaven i løbet af august måned, som de forbinder med cirkus. I forældre må gerne 

spørge børnene ind til, hvad de har lyst til at tage med og vise samt fortælle om i 

børnehaven. Det er vigtigt at det er børnenes stemme der tæller. Der er ikke noget der er 

”rigtigt eller forkert”. Børnene kan tage lige nøjagtigt det med som de tænker på når de 

hører ordet ”cirkus”. Vi vil heroppe give børnene tid til at vise og fortælle resten af gruppen 

om det de har med og vi håber at dette kan være medvirkende til at børnenes tanker og 

interesser vil sprede sig og gøre dem i cirkushumør. Vi glæder os til at se hvad børnene er 

optaget af i forbindelse med vores tema.  

 

 



Garderoben: Som i kan se, har vi fået ryddet op i vores garderobe og nogle børn har fået nye 

pladser derude. Det er rigtig vigtigt at i forældre hjælper børnene med at holde orden i 

deres rum samt sikre at de har det nødvendige tøj til årstiden. Husk børnene kan mere end vi 

regner med og de vokser hver gang vi lader dem gøre tingene selv og når vi stiller krav til at 

de kan. Lad dem vokse når de gør de rigtige ting og brug hellere 2 minutter mere når i 

aflevere og henter hvis de 2 minutter gør at barnet selvstændig gør det de selv kan. Det vil 

hjælpe dem senere hen i livet      .  

 

Vandflasker: Det er rigtig vigtigt at alle børn husker at have en god vandflaske med navn på 

med i børnehaven. Vi bruger flaskerne meget på legepladsen og børnene vil fremadrettet 

også bruge vandflaskerne til middagsmaden, da det vil spare os for en del opvask af kopper. 

Børnene er gode til at holde styr på deres egen flaske. I må gerne tænke over at flasken skal 

være en som de selv er i stand til at åbne og lukke. Det vil samtidig være praktisk at have en 

flaske hvor alt vandet ikke render ud hvis den skulle ske at vælte for dem. Tak for hjælpen.  

 

Turtaske: Det er rigtig vigtigt at ALLE børn har en lille turtaske i garderoben. Tasken skal 

være tilgængelig hver dag også selv om vi ikke har planlagt en tur. Vi tager ofte ud af huset 

på både store og små ture og vi er dybt afhængig af at børnene kan have en vandflaske samt 

lidt mad i tasken. Det er vigtigt at tasken har en størrelse som passer til barnet og som 

sidder godt på dem da vi bruger taskerne meget. 

 

Nye pladser og grupper i børnehaven: Børnene møder ind efter ferien til nye pladser i 

forbindelse med måltiderne samt nye hvilegrupper og gå makker. Vi skal nok sikre at børnene 

hurtigt finder ud af hvor deres pladser er og de er rigtig hurtige til at falde ind i nye ting.  

 

2 grupper i hallen: Vi har i en lang periode prioriteret at være i hallen med hele 

børnegruppen, da det giver et godt sammenhold, og børnene lærer at forholde sig til 

hinanden uanset alder og køn. Vi vil gerne i den næste periode gøre det en smule anderledes, 

da vi vælger at dele børnegruppen op på tirsdage hvor vi skal i hallen. Det vil blive børnenes 

alder der afgør, om de er i den ene eller den anden gruppe. Vi vil med dette tiltag kunne 

ramme lidt mere præcis, i forhold til valg af aktiviteter i hallen samt ramme børnenes 

individuelle niveau. Det betyder at børnene kun er i hallen hver anden uge. Det hold der ikke 

er i hallen, er hjemme i børnehuset hvor der vil være et program for dem. Så ingen bliver 

snydt      .  

    

  

 

 

 

 



 

Kalender august 2022 
 Børnehave Vuggestue 

1 uge 31 Feriepasning hele ugen Feriepasning hele ugen 

2                                  Theodor 2 år 

3                                                                   

4    

5   Fællessamling VG+BH Fællessamling VG+BH 

6   

7                                                                                     

8 uge 32 Cirkus tema start  Cirkus tema start  

9 Hallen (gruppe 1)   

10   

11.  Forældrerådsmøde kl. 17.30 Hallen.  Forældrerådsmøde kl. 17.30 

12    Fællessamling VG+BH Fællessamling VG+BH 

13                                            

14   

15 uge 33 Cirkus tema Cirkus tema 

16 Hallen (gruppe 2)  

17   

18   Hallen 

19    Fællessamling VG+BH Fællessamling VG+BH                                           

20   

21                                                                                       

22 uge 34 Cirkus tema Cirkus tema  

23 Hallen (gruppe 1)  

24   

25.  Hallen 

26    Fællessamling VG+BH Fællessamling VG+BH 

27   

28               

29 uge 35 Cirkus tema Cirkus tema 

30 Hallen (gruppe2)                          

31   

 

 

 


