
Nyhedsbrev Langsø Børnehus september 2022 
     

 

Fælles: 

Cirkus: Vi er kommet godt i gang med vores cirkustema i både vuggestuen og børnehaven og vi glæder 

os alle, både børn og voksne til at vise jer hvad vi har lavet. I år har vi inviteret SFO’en med og vi 

indretter legepladsen med stande med forskellige aktiviteter så alle kommer i cirkusstemning. Der vil 

være popcorn, kaffe/kage og andre overraskelser på selve dagen, da børnene virkelig har været gode 

til at komme med gode ideer og ønsker til vores cirkus dag. Vi har valgt at overskuddet fra denne 

eftermiddag skal gå til indkøb af nye spændende cirkus ting, som vi kan bruge til næste år. Vi håber 

at se jer alle samt børnenes bedsteforældre, søskende og andre der kunne have lyst til at se vores 

cirkus og opleve vores dejlige sted her i Vammen        

 

Selve cirkusdagen. Praktisk info. Onsdag. 14/09 kl. 14.45 

- Forestillingen er ude på legepladsen og starter kl. 14.45 

- Indgang fra lågen i skolegården hvor der vil sidde børn og tage imod jer.  

(i skal have jeres cirkus billet klar ved indgangen) 

- Billetterne koster 30 kr. pr person 

- billetterne købes i forsalg enten i børnehuset eller i SFO´en 

- når man betaler, får man billetterne fysisk med hjem samme dag  

- man kan købe alle de billetter man har brug for 

- billetten giver adgang til det hele på pladsen og man skal ikke betale for aktiviteter samt 

kaffe/ kage popcorn osv.  

  

 

 

 

 

 

 

OBS! 

HUSK, FÆLLES ARBEJDSDAG FOR ALLE FORÆLDRE MED BØRN I LANGSØ 

BØRNEHUS LØRDAG D. 17/09 kl. 9.00-15.00. 

Vi har brug for alle gode kræfter denne dag. 

Der er mødepligt på arbejdsdage og man bliver krydset af på dagen. 

 

 

 

 



 

Morgenmad i Børnehuset: husk, vi tilbyder morgenmad til de børn som kommer tidligt. Der er 

morgenmad fra 6.15 til 7.00 om morgenen. Alle børn spiser formiddagsmad kl. 8.45 i børnehuset. 

 

Dyrskue på Langsø friskole og børnehus:  

Børnedyrskue lørdag den 01/10 hvor børn fra skolen og børnehuset har mulighed for at udstille dyr. 

Alle får en særskilt invitation til dette arrangement og vi håber at se en masse børn sammen med 

deres dyr.   

 

 

Vuggestuen:  

 

Tillykke: til Ellen 1 år den 31. aug. Da Ellen er en af de nye børn i vuggestuen, nåede vi ikke at få 

hende med i august brevet. Men du er ikke glemt Ellen. Et stort tillykke til dig      . 

Cirkus: Vi er kommet godt i gang med vores cirkustema, og vil glæder os til at vise jer hvad børnene 

har øvet sig i. Vi har fundet udklædningstøjet frem på stuen, som gør at børnene bliver nysgerrige på 

det, og gerne vil prøve det, og lege i det. Vi har også en cirkuskasse og en cirkuskuffert og her 

inspirere vi børnene til hvad et cirkus kan være.  

Vi er i hallen, hvor vi finder ting frem til at gå på line på, og hoppebolde man kan hoppe på, madrasser 

vi kan slå kolbøtter på osv.… Vi følger børnenes spor og ser hvad de godt kan lide at lave. Det er 

spændende at se hvad de gerne vil optræde med. 

Vi ved godt, at det ikke er alle børn som har lyst til at optræde foran alle de gæster på cirkusdagen 

og det er helt iorden. Er der børn der på dagen ikke har lyst til at være på scenen, skal der være 

plads til det.  

Logbog: Vi skriver i vores logbog som ligger i garderoben og i forældre er meget velkommen til også 

at skrive i den. 

Lidt fra de sidste uger i bogen:  

Hvordan hjælper vi børnene med at sætte ord på deres tanker, følelser og oplevelser? 

Her er der en der svare: Jeg tænker at det er afgørende, at vi ser på det som børnene er optaget af 

og at vi tager udgangspunkt i det enkelte barn. At vi leger med børnene ansigt til ansigt så vi kan 

støtte sprogligt. 

Hvordan er vi voksne gode til at møde børnene i det som optager dem?  

Her er der en der svare: Jeg sætter ord på det børnene er optaget af. 

Jeg italesætter både det verbale og nonverbale børnene fortæller og udtrykker. 

En praktisk fortælling: 

Vi er ude på legepladsen. Et barn kommer med en skål og en skovl til mig, Jeg lyder glad i min stemme 

og siger åh har du lavet mad til mig? Kage siger barnet til mig, åh hvor lækkert siger jeg og ser på 



barnet. Så lader som om jeg spiser sandkagen og siger tak for en god kage og giver barnet skålen og 

skovlen igen. Barnet ser glad på mig og begynder at lave en ny kage…  

 

Børn: Vi har to nye børn som lige så stille er ved at vænne sig til at gå i vuggestuen.  

Vi deler forsat børnene op i små børnegrupper, og laver forskellige aktiviteter som passer til den 

enkelte børnegruppe. På den måde lykkes vi med at ramme børnene på netop deres niveau i forhold til 

leg og aktiviteter.  

Vi glæder os til at se jer alle den 14. sep. til cirkus og hygge.  

 

Børnehaven: 

Tillykke til Anton 5 år og Olivia 4 år 

 

“Put-kassen" og “visetid”: Put´ kassen - på denne væg kan børnene dokumenterer alt det som de 

finder interessant i periodens tema. Det kan være tegninger, malerier, fotoer, ting som er fundet ude 

eller inde, fortællinger, mm. Der opsættes evt. Også med tiden 2-3 hylder/lukkede kasser til små 

ting som også kan ligges “på” væggen. Det er afgørende for barnets budskab, at den voksnes rolle er 

nærværende og med en tydelig interesse for at skildre barnets budskab. Det kræver den voksnes tid 

og skriftsprog at indfange barnets tanker og ideer med produktet. Denne proces og det samspil skal 

ses som ét af de vigtigste elementer/tanker med denne væg.  

Visetid - forældre opfordres til at lade barnet medbringe noget i børnehaven som de synes har 

forbindelse til periodes tema. Skiftevis får børnene lov til at vise deres ting for den øvrige 

børnegruppe og fortælle sammenhængen for dem. Barnets budskab er igen det vigtige og dét som 

fortæller noget om barnets interesse/perspektiv. Barnets ting dokumenteres i forbindelse med 

tavlen – eller i nærheden af denne. 

Cirkus og cirkusrummet: Vi har indrettet et rum i sanserummet, hvor børnene på skift i små hold 

udfolder sig helt frit i deres egen cirkus verden. Det er utroligt, hvor meget de kan huske fra sidst vi 

havde cirkus og hvor mange ideer de har til cirkusforestillingens indhold. Det er fantastisk at følge 

børnenes perspektiver på cirkus og føre dem ud i praksis sammen med dem      .  

 

Kopperne og drikkedunken: Vi har valgt at ”skippe” brugen af barnets egen kop. De skal have drikke 

dunk med hver dag. Den bruger de til middag og eftermiddag. Vi anbefaler at de tages med hjem og 

vaskes hver dag. De får forsat mælk i børnehavens om formiddagen. Drikkedunken skal være en 

model som de selv kan åbne og drikke af. Her et eksempel på gode samt mindre gode drikkedunke til 

børnehaven. 

 

  

En god dunk med tud 

Som barnet selv kan åbne 

Og drikke fra.  

  

                                                             En træls dunk som børnene  

                                                             Har svært ved at åbne og  

                                                             Hvis den vælter ryger alt vander på gulvet  



 

“Høstfesttema” og jeres hjælp: I uge 38 og 39 holder vi et ”lille” tema. Her snakker vi med børnene 

om hvad de eventuelt har hjemme i haven som er klar til at høste. Vi vil lege forskellige lege i løbet af 

de to uger og synge høst sange. I forbindelse med legene har vi b.la. brug for kartoffelsække til 

sækkevæddeløb, to “morten Korch” halmballer og små runde græskar. Hvis der er nogen som har alt 

for meget frugt i haven, kommer vi gerne forbi og tager glædeligt imod det. Skulle der være nogen af 

jer forældre der har lyst til at komme forbi og bage en kage med nogle af børnene eller f.eks. lave 

græskarsupper over bål, høre vi meget gerne fra jer.  

Kender i nogen som kan spille på violin eller harmonika er vi meget interesseret i at høre om det da 

disse instrumenter har været brugt meget til høstfester. Hvis nogen kender et sted hvor vi må grave 

kartofler op, kunne det også være sjovt sammen med børnene. 

 

Gymnastik for børnene: Så har VIF igen et fantastisk tilbud til børnene fra børnehaven. Hver 

torsdag i en periode er der krudtugle gymnastik. Se mere info på den seddel i har fået i jeres kasser. 

Vi følger børnene over som vi har gjort de tidligere år. Vi håber at der er mange børn som vil benytte 

sig af dette gode tilbud. EN KÆMPE TAK til VIF for de igen gør dette muligt for vores børn.  

 

Hallen: Vi har valgt at aldersopdele børnene i hallen i den næste periode. Dette for at give alle børn 

mulighed for at udfolde sig i trykke rammer og på deres niveau. 

Cykeldag: Jeres barn må tage deres cykel og cykelhjelm med. Krav til cykelhjelmen er at den sidder 

korrekt, se billede. Det er os der overtager ansvaret for jeres barn her i børnehaven og de får ikke 

lov til at cykle hvis den ikke sidder korrekt. 

   

 
Logbogen: Husk at kigge i logbogen engang imellem. Vi vil gerne dele vores pædagogiske tanker med 

jer forældre og vi er lykkelige hvis i også vil inspirere os ved at skrive jeres tanker i bogen      .  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Kalender Langsø Børnehus september 2022 

 Børnehaven Vuggestuen 

1                                             Anton  

2   

3                                      

4   

5 uge 36   

6 Hallen  

7                                                  

8                Hallen 

9   

10                                              Olivia  

11   

12 uge 37 Forældrerådsmøde 17.00-19.00  Forældrerådsmøde 17.00-19.00 

13 Hallen  

14 Cirkusforestilling kl. 14.30 Cirkusforestilling kl. 14.30 

15  Hallen 

16 Cykeldag: HUSK EGEN CYKEL/HJELM  

17   

18   

19 uge 38 Personale møde   Personale møde                                              

20 Hallen  

21 Høsttema med aktiviteter+ lege   

22  Hallen 

23   

24   

25   

26 uge 39   

27 Hallen  

28 Høsttema med aktiviteter+ lege   

29  Hallen 

30 Høstfest i Børnehuset Høstfest i Børnehuset 

   

 

 


