
Nyhedsbrev Langsø Børnehus marts 2023  
 

 

Fælles: 

Fastelavnsfest i børnehuset: Vi havde en rigtig dejlig formiddag med både bedsteforældre 

og forældre hvor vi fik fejret fastelavn på fornem vis. Det er hyggeligt at samles til alle de 

gode danske traditioner som binder både store og små sammen. Vi hyggede os med både 

tøndeslagning samt fastelavnsboller og kaffe. Vi vil helt sikkert gøre mere af at invitere 

børnenes bedsteforældre ind i huset, da det giver energi og liv i Børnehuset. TAK for det😊.  

Påsken nærmer sig: Tiden flyver afsted og vi kan snart se frem mod en dejlig påskeferie, 

hvor der skal trilles påskeæg og hygges i de små familier. Det er vigtigt for mig som leder at 

vide hvem der kommer i børnehuset i dagene op mod til påsken. Husk tilmelding i disse 

ferieperioder. Da jeg som leder bruger mange ressourcer på at ringe rundt efter 

tilmeldingsdeadline, bliver det fremadrettet på følgende måde.  

Hvis ikke jeg får en mail tilbage fra jer, om at man har behov for pasning, ser jeg det som om 

jeres barn holder fri/ ferie. Det gør at de familier som altid holder ferier i disse højtider, 

ikke behøver at forholde sig til at skrive tilbage til mig. Derimod skal de familier der har 

behov for pasning være OBS på at få svaret i tide, da jeg også har personaler der ønsker at 

afvikle ferie. Når jeg først har givet personalet ferie p.ga. børnetallet, kan og vil jeg ikke 

lave det om igen. Jeg håber på jeres forståelse da det kan være svært at drifte et lille 

børnehus som vores, hvis ikke vi bruger ressourcerne bedst muligt.  

 

 

 

 

Aflysning af forældremødet:  

Jeg kommer her med et lille surt opstød. Jeg havde kaldt alle jer forældre til et obligatorisk 

forældremøde, da det er rigtig vigtigt for mig at vi engang imellem fortæller jer forældre 

om alle de gode ting vi gør for jeres børn samt fortæller jer om den udvikling vi er igennem 

som Langsø Børnehus. Jeg havde håbet at det var en selvfølgelighed at man kom til sådan et 

møde da det drejer sig om jeres børn og vi ser en ære i at modtage dem hver dag samt 

udvikle dem til at blive små selvstændige mennesker som får flere og flere kompetencer med 

sig som tiden går.  



Jeg har som leder af børnehuset brug for at sige at jeg forventer at man fremadrettet 

kommer til forældremøder og er repræsenteret som mor eller far til det enkelte barn. I skal 

huske på, vi arbejder hver dag for at levere det bedst mulige tilbud til jeres børn, og vi har 

engang imellem brug for at kalde jer ind til en snak om tingene, samt få gode og spændende 

ideer fra jer forældre. Jeg har selvfølgelig tænkt lidt over, hvad jeg kunne have gjort 

anderledes, siden der var så mange der ikke kom denne eftermiddag til mødet. Jeg kommer 

til at holde forældremøde i børnehuset igen og næste gang bliver først til 

August/september måned. Der kommer jeg til at ringe rundt og invitere jer alle og jeg håber 

og tror på at der vil være stor opbakning til at mødes og snakke ind i alt det spændende vi 

går og arbejder med i dagligdagen. I skal huske på, vi laver kun ting som er til gavn og glæde 

for netop jeres barn.  

  

 

 

Vuggestuen: 

Tillykke til Alva som fylder 3 år og til Laura som fylder 2 år. 

Natur, udeliv og science: Vi er godt i gang med vores tema. Det er sjovt at tage det her 

tema op her om vinteren. Vi har fundet ud af, at det ikke er nemt her om vinteren at finde 

små kryb i skovbunden. Men vi har til gængæld fundet små fine spirer i skovbunden, som vi 

holder øje med og ser hvad det bliver til! 

Vi har lavet forskellige science forløb. Her har vi prøvet at tage lidt sne med indenfor, for på 

den måde at se hvad der sker, når det kommer ind i varmen 😊. Vi har også testet hvad der 

kan flyde i vand, og hvad der synker til bunds.  

Så har vi lavet regnvandsmåler, så vi kan se hvor meget vand der kommer ned fra oven og 

snakker med børnene om det. Vi har lavet et vindspil, som børnene holder øje med og kan 

fortælle os om det blæser i dag 😊. 

Forår: Nu nærmer vi os forårsmånederne, og det begynder at blive lidt varmere i vejret. Så 

vi vil gerne havde termotøj og regntøj til de dage hvor der er lunt vejr. 

Børn: Vi har en stor gruppe børn der over den næste periode skal til at gå i børnehaven. Det 

er derfor vigtigt at tøjet passer og at barnet selv kan tage f.eks. bukserne op over numsen, 

uden det er for stramt. Det er også en god ide med gode sko som man selv kan tage af og på.  

 

Børnehaven:  

Tillykke til Hermine 6 år 

Læreplanstemaet lige nu: Vi har Natur, udeliv og science lige nu. Vi er kommet godt i gang og 

børnene har taget godt imod temaet. De er alle meget nysgerrige og videns begærlige så det 

har været nemt at følge deres ”spor”. Vi kunne godt tænke os en kasse med tommestokke og 

målebånd, så hvis I har en/et i overskud tager vi gerne imod disse. 



“Put-kassen": Putkassen på væggen i køkkenet, er et dokumentationsværktøj, og vi vil meget 

gerne at I tager jer lidt tid til at kigge på billederne og læse de små fortællinger på væggen 

sammen med jeres børn, samt lade dem fortælle jer om indholdet da de er gode til det. 

 

Sang med de ældre: Vi er kommet godt i gang med samarbejdet med plejehjemmet. Både  

Børn og voksne synes det er hyggeligt at synge sammen med de ældre beboer. Det giver også 

en god stemning når der er klaverspil dertil.  

 

Førskoleforløb for de kommende skolebørn fra uge 11: 

Vi har nu fået ansat den nye 0-1 klasselærer som skal tage over for Mette S, som har valgt 

at prøve kræfter af med et nyt job.  

Vi er rigtig glade for at kunne fortælle jer forældre at vi nu har ansat Bethina Kjær Jensen 

som starter på Langsø Friskole allerede 1/3. Det betyder at hun vil være den lærere som skal 

overtage jeres børn i 0-1 klasse. Jeg har allerede haft nogle gode snakke med Bethina og jeg 

er sikker på at det bliver rigtig godt. Husk førskoleforløbet er om tirsdagen og at vi gradvist 

skruer op løbende som børnene bliver trygge i skolemiljøet. (Se udleveret seddel fra 

tidligere)  

 

”Kaostilstande” i kasserne på rummet: Hjælp jeres barn med at rydde op i deres rum. 

Spørg indtil, hvor tingene skal være. Hue og vanter i muleposen, sko på pindsvinet eller i 

skokassen. Jeres børn vil rigtig gerne selv, hvis I giver dem lov til at være et “Jeg kan det 

hele” barn.   

Udedag-Turdag: Vi vil i forbindelse med det nye tema kigge på om vi er gode til at bruge 

nærmiljøet i og omkring Børnehuset, eller om vi hele tiden vælger at gå til de samme steder. 

Vi vil bruge den næste periode på at se om vi kommer bredt rundt eller vi skal tænke over at 

lave en større plan for det så vi sikrer at bruge de forskellige steder og områder i Vammen.  

De mindste på tur: Vi har i en periode valgt at tage på tur med de yngste fra børnehaven og 

de ældste fra vuggestuen. Dette er for at give de børn nogle gode oplevelser sammen. På 

turene prioriterer vi at børnene får leget og skabt nogle gode relationer til hinanden. Vi 

spiser også Kirstens smurte madpakker som vi har med      .  

 

 

 

 

 

 

 

 



Kalender i Langsø Børnehus marts 2023 
 Børnehave Vuggestue 

1 Udedag/tur-dag. Husk madpakke  

2  Hallen  

3                                      

4   

5   

6   

7  Hallen/sang                                        Fokus på ”Science” 

8 Udedag/tur-dag. Husk madpakke 

Forældrerådsmøde kl. 17.30-19.30 

 

Forældrerådsmøde kl. 17.30-19.30 

9  Hallen 

10   

11   

12   

13   

14 Hallen/sang Fokus på ”Science” 

15 Udedag/tur-dag. Husk madpakke  

16  Hallen 

17   

18   

19                                                

20   

21 Hallen/sang Fokus på ”Science” 

22 Udedag/tur-dag. Husk madpakke  

23  Hallen                                Laura  

24   

25                                         Hermine   

26   

27   

28   Hallen/Sang 

Besøg på pensionistgården (en gruppe)                                      

Fokus på ”Science”  

29 Udedag/tur-dag. Husk madpakke 
                                                     Alva  

30  Hallen 

31 Legetøjsdag 1 valgfri stk. legetøj 

(9.30-11.00) 

 

 

 


