
Nyhedsbrev Langsø Børnehus februar 2023  

 

 

Fælles:  

Så fik Børnehuset startet godt op på år 2023. En dejlig januar måned, hvor vi er kommet godt og 

sikkert i gang efter juleferien. Vi er netop i fuld gang med et af læreplanstemaerne Natur, udeliv og 

Science. Et rigtig spændende tema som børnene i både vuggestuen og børnehaven virker meget 

optaget og begejstret for. Januar har desværre også været en måned med meget sygdom og fravær. 

Jeg har brug for at sige kæmpe tak til alle i og omkring børnehuset. Hvor er i/vi gode til at hjælpe 

hinanden, når der opstår både små, og større udfordringer i dagligdagen. Det kan jeg som leder kun 

være glad og stolt af. TAK     . 

I februar måned ser vi frem til, igen at kunne invitere bedsteforældrene indenfor, når vi kalder til 

fastelavnsfest i børnehuset. En rigtig hyggelig tradition, hvor børnene klæder sig ud, og vi hygger os 

med både sang, tøndeslagning og fastelavnsboller. Det bliver helt sikkert godt. 

 

Forældremøde i Børnehuset onsdag den 22/02 kl. 17.30-19.30:  

Så er det igen tid til at vi indkalder jer forældre til et forældremøde her i børnehuset. Jeg synes, 

det er vigtigt, at vi har et møde om året, hvor der er mulighed for at dykke lidt ned i vores hverdag, 

og fortælle jer forældre lidt om den måde vi arbejder på, samt hvad vi har udviklet siden sidst vi var 

samlet. Jeg håber at i forældre vil prioritere at komme denne eftermiddag/ aften, da der også vil 

være mulighed for at møde alle i personalegruppen samt stille de spørgsmål i måtte sidde med. Vi vil 

være vært med lidt kaffe/te samt lidt sødt til ganen.  

Mødet vil blive todelt. Det vil sige at vi starter samlet, hvor jeg som leder vil holde et lille oplæg for 

jer forældre. Vi vil efterfølgende dele jer op på den måde, at forældre til vuggestuebørn går med 

personalet derned og høre lidt fra deres virkelighed, og børnehaven gør det samme. Skulle man som 

forældre have børn i begge ender af huset vil jeg opfordre jer til, at i kommer begge forældre, så i 

får det hele med jer. Vi indkalder ikke så ofte, så jeg håber, man kan løse eventuelle udfordringer i 

forbindelse med pasning af børn i disse timer. Skulle man være forhindret i at komme høre jer gerne 

fra jer. Ellers går jeg ud fra vi ses onsdag den 22/02 .  

 

 

Flere børn er velkomne i vores Børnehus: Jeg vil gerne spørge til jeres hjælp kære forældre. Vi er 

i børnehuset inde i en rigtig god udvikling og har lige nu 24 børn i børnehaven og 12 børn i vuggestuen 

hvilket er et rigtig godt børnetal, både i forhold til driften, men også i forhold til at kunne gøre noget 

af det sjove i forhold til nye indkøb og ture ud af huset. 

Når jeg kigger ind imod sommeren hvor vi sender en stor gruppe, 11 børn i skole, er det klart, at det 

efterlader mange frie pladser i børnehuset. Jeg vil spørge jer forældre om I ikke vil gøre lidt 

reklame for vores sted. Kender i til andre forældre, der søger et dejligt sted til deres børn, så kunne 

Langsø Børnehus måske være stedet?  

Jeg står altid klar med en god snak om vores struktur og dagligdagen generelt. Vi møder hver familie 

med respekt og med plads til forskellighed. Det er netop en af kerneværdierne i vores opbygning og 

noget jeg som leder værner meget om. Jeg er stolt af, at vi kan rumme ALLE børn i Langsø Børnehus. 

Jeg håber at vi sammen, kan finde lidt flere børn til huset i den kommende tid. Det vil være helt 

fantastisk. 



 

 

Bedsteforældredag med fastelavnsfest i børnehuset onsdag d. 08/02 kl. 9.30-11.00: 

Vi vil i år gerne invitere bedsteforældre med til fastelavnsfest i børnehuset. Børnene glæder sig og 

det plejer at være en rigtig hyggelig tradition for både store og små. Vi vil opfordre jer forældre til 

at børnene kommer udklædt den 08/02. vi skal nok være behjælpelige, hvis der er nogle af børnene 

der ønsker at få farve i ansigtet osv.  

Skulle der være børn som ikke ønsker at være udklædt, er det helt iorden og i behøver ikke at 

overbevise dem om noget andet. Vi skal bare have en hyggelig formiddag, hvor vi imødekomme børnene 

der hvor de er, og på en måde hvor ingen føler sig udenfor. Børnene er allerede i fuld gang med at 

male på tønderne og nogle børn bager fastelavnsboller til bedsteforældrene. Der er lagt om til nogle 

rigtige hyggelige timer i huset. Bedsteforældre kan være udklædt, men vi har ingen forventninger til 

at de er det.      . Til sidst skal lyde en stor tak til Brian nede fra den lokale købmand som igen i år 

sponsorere lidt, vi kan komme ned i tønderne. Det er jo en ret vigtig ting på sådan en fastelavnsdag.  

 

 

 

  

Vuggestuen: 

Januar: Er gået med at komme tilbage efter en dejlig juleferie. Den første uge var hård for mange 

børn, men vi var heldigvis godt forberedte og klar til en stille og rolig start.  

Vi har brugt januar på at have børnene med til at planlægge, hvad vi skal arbejde med her i februar i 

temaet Natur, udeliv og science. Vi har fuldt deres ”spor”, og vist dem hvad man kan, med nogle af de 

ting vi har set. Samtidig har vi via. Børnenes signaler vurderet om børnene godt kunne lide at arbejde 

med det. Det er ingen hemmelighed at jeres børn er vilde med vand.  Så HUSK godt med tørt og 

varmt tøj, da vand kan være vådt ha ha.  

Fødselsdag: Vi fik fejret børnehusets 13 år fødselsdag. Om formiddagen hejste vi flaget og sang 

vores egen fødselsdagssang og efter rugbrødene var der kagemand. Om aften havde forældrerådet 

inviteret til fællesspisning i børnehuset. Det lyder til at det har være en hyggelig aften, hvor I får 

mulighed for at lærer hinanden bedre at kende som forældre og måske lave gode legeaftaler på kryds 

og tværs af børnegruppen.  

Februar: Vi vil bruge vores dejlige natur i lokalområdet, så vi er klar uanset, hvad vejret byder os! 

(regnvejr, frost, snevejr, gråvejr eller solskin.)  

Hver tirsdag vil vi lave science, som f.eks.  kan være at se, hvad der synker til bunds eller hvad der 

flyder i vand. Lave vandmålere, og se hvor meget vand der kommer deri. Eller lave fuglemad og se om 

der kommer fugle og spiser af det! 

Om mandagen i uge 8, 9 10 og 11 skal nogle af vuggestuens børn sammen med Annemette ned til 

spejderhytten sammen med Line og nogle af børnene fra børnehaven. 

Vinterferie: Husk at der er vinterferie i uge 7, vi har åben for de tilmeldte børn i det tidsrum i har 

ønsket.  

 



 

Børnehaven: 

Tillykke til Hermine og Sejr 

“Put kassen” og dokumentation: Vi er nu gået i gang med et nyt læreplanstema som er natur, ude liv 

og science. I den forbindelse vil vi som en del af dokumentationen bruge ”putkassen” til at vise jer 

forældre hvad der rører sig i jeres barn, samt hvad der interesserer barnet. “Put kassen” er på 

væggen i køkkenet og vi opfordrer jer til, som en del af forældresamarbejdet at kigge på b.la. de 

billeder og små fortællinger der er på væggen. Snak gerne med jeres barn om det. 

Nye tema og turdagen: Som noget nyt, og for at sikre at vi kommer bredt ud i lokalsamfundet i og 

omkring Vammen, vil vi den næste tid hænge et ”Turkort” op i garderoben. Her vil i forældre kunne se 

hvor vi har været på tur samt opdage at vi kommer mange forskellige steder med børnene. Har i 

forslag til gode tursteder, som i tænker vi bør vide om, er i meget velkommen til at fortælle os om 

dem. Vi glæder til mange gode turdage med børnene. Ja nu bliver det snart forår      .  

 

Fastelavn på pensionistgården: Vi er inviteret til at deltage i tøndeslagning på plejehjemmet fredag 

den 10. februar. Det er så hyggeligt og dejligt at vi igen kan få et samarbejde op at køre med en lokal 

institution.  Børnene må gerne komme udklædte på dagen. Børnene glæder sig. Gode oplevelser kan vi 

ikke få for mange af.  

 

Førskolebørnene: Vi vil i den nærmeste tid sende et brev hjem til jer forældre med hvad 

Børnehaven/skolen har af forventninger til et skolebarn der skal i 0. klasse. Jeres børn kan mere end 

I regner med, så lad dem få lov til at vise jer det.  

 

Køleskabet i garderoben: Vi vil igen fra 1 februar tænde for kæleskabet i børnehavens garderobe. 

Her er det muligt at stille både vandflasker og madpakker fremadrettet. Vi skal stadig tænke over 

det generelle strømforbrug i børnehuset. Vi er blevet meget bedre til at slukke for lyset når vi ikke 

skal bruge det og fylde opvaskemaskinen helt op inden den køre osv. Det er alle de gode og sunde 

rutiner i hverdagen der kan være med til at gøre en stor forskel på bundlinjen i forhold til vores 

økonomi her i Børnehuset.  

 

 

 

 

 

 

 



Kalender for februar måned i Langsø Børnehus 2023 

 Børnehave Vuggestue 

1 Tur-dag med madpakker  

2  Hallen 

3 Fællessamling BH+VG                                    Fællessamling BH+VG 

4   

5   

6   

7  Hallen                                           VG arbejder med Science  

8 Bedsteforældredag med fastelavn 

9.30-11.00 

Bedsteforældredag med fastelavn  

9.30-11.00 

9  Hallen 

10 Fastelavn på pensionistgården   

11   

12  Sejr   

13 Vinterferie/ nødpasning  Vinterferie/ nødpasning 

14 Vinterferie/ nødpasning Vinterferie/ nødpasning 

15 Vinterferie/ nødpasning Vinterferie/ nødpasning 

16 Vinterferie/ nødpasning Vinterferie/ nødpasning 

17 Vinterferie/ nødpasning Vinterferie/ nødpasning 

18   

19                                                

20  Nogle VG. børn på tur til spejderhytten 

21 Hallen VG arbejder med Science  

22 Tur-dag med madpakker 

Forældremøde i Børnehuset kl. 

17.30-19.30 

Forældremøde i Børnehuset  

kl. 17.30-19.30 

23  Hallen 

24 Legetøjsdag i BH 9.30 11.30 

Fællessamling BH+VG 

Fællessamling BH+VG 

25   

26   

27  Nogle VG. børn på tur til spejderhytten 

28 Hallen/ Sang på pensionistgården                    VG arbejder med Science  

 


