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Kære forældre. 

 

Så er det blevet tid til at fortælle lidt om, hvordan Hjerm Dagtilbud ser ud, efter vi   

d. 29. februar sagde farvel til 26 store, dejlige børn i børnehaven. De er startet i 

førskolen i SFO, og har det godt. Der er blevet meget stille her hos os, men vi er ved 

at finde fodfæste igen  Og nu kan vi begynde at 

mærke foråret. 

 

 

Fra morgenen af mødes vuggestuen og børnehaven 

stadig i alrummet, og kort efter kl. 7:30 bliver den 

ene af stuerne åbnet. Når der kommer flere børn og 

personale, åbner vi den anden stue. Vi vil gerne, at I 

som forældre kommer ind og siger godmorgen og 

afleverer jeres barn på stuen. Så finder vi derefter ud 

af med barnet, hvor hun/han gerne vil være. Det er 

næsten altid muligt at komme på besøg på den anden 

stue eller komme en tur i alrummet. 

 

 

Ugens 4 første dage fordyber børnehaven sig i mindre 

grupper ud fra læreplanstemaerne. Der udover er vi så 

heldige, at vi mandag formiddag har hallen, hvor 

børnegrupperne på skift kommer. De mindre grupper 

bliver lavet på den stue barnet går. Der er lavet en 

ugetavle for hver af grupperne, som hænger i 

indgangspartiet. Her kan I se de planlagte aktiviteter. 

 

Om eftermiddagen samles vi på én stue, og går på skift 

i alrummet for at få eftermiddagsmad. Vi vil dog også 

ofte være på legepladsen om eftermiddagen og nyde 

det danske forårsvejr. 

 

 

 

 



Børnehaven taler for tiden meget med børnene om, 

hvordan vi taler til og om hinanden. At det f.eks. er 

vigtigt at vi taler pænt til hinanden, roser hinanden, 

giver tomlen op til hinanden når én gør eller siger 

noget godt og når andre siger STOP stopper jeg! Og 

man skal lytte efter, hvad de voksne siger. Vi skal 

have vendt den hårde tone, der af og til bliver 

brugt. Vi håber på, at I vil tage en snak med jeres 

barn der hjemme omkring det. 

 

 

Den næste tid vil der i hele dagtilbuddet være påske på programmet, hvor vi bl.a. skal 

male, klippe, rive, lime, så, synge, gemme og finde. 

 

I dagplejen har vi ansat Christine Jepsen som ny 

dagplejer. Hun er startet pr. 1. marts, og hun stortrives i 

jobbet, og vi er rigtig glade for, at hun er kommet i vores 

trup. Hjertelig velkommen til hende. 

 

Uddannelsen med Ole Henrik Hansen, har vi fået skudt 

godt i gang i hele Dagtilbuddet. Han er en dygtig 

underviser, og han sætter mange tanker og refleksioner i 

gang hos os omkring vores pædagogiske praksis. Vi har 

emner vi løbende tager op på vores personalemøder og 

drøfter for sammen at kompetenceudvikle vores praksis. 

Gæstebørnene og dagplejerne kommer ½ eller hel dag i 

vuggestuen på disse dage, og det er kørt godt i gang. Husk 

datoerne for undervisningsdagene. De hænger på opslagstavlen. 

 

Vi vil gerne, at alle vuggestue og børnehave forældre går ind og opdaterer stamdata i 

DayCare, så vi kan komme væk fra det gamle papirs kartotek. Det er f.eks. 

oplysninger om jeres læge, om jeres barn må køre i bussen, komme på vores 

facebookside og lignende. Der er også nogle der mangler telefonnumre, vi skal jo 

kunne få fat i jer! Det er også vigtigt, at der er en e-mail adresse, så I f.eks. får dette 

fine nyhedsbrev  For at rette og tilføje stamdata skal I gå ind i: Home.daycare.dk, 

hvor I logger ind med nem id eller telefonnummer. I skal bruge det telefonnummer 

der står i CayCare, ellers virker det ikke. Kom ind på kontoret hvis I synes det driller, 

så finder vi ud af det i fællesskab. 

 

 

http://home.daycare.dk/


Økonomien i Dagtilbuddet har de senere år ikke set for godt ud. Det er vendt nu, og 

det er dejligt, at kunne starte på en frisk. Der bliver meget snart opslået en 

lederstilling af Landsbyordningen her i Hjerm. Det er meget spændende, hvor mange 

kandidater vi får lov at vælge mellem. Det forventes at personen bliver ansat pr. d. 1. 

august. Spændende bliver det  

 

Laila er stadig leder af Dagbuddet indtil der bliver ansat en leder af 

Landsbyordningen. Laila er stadig på kontoret 2 gange om ugen. I kan få fat i Laila 

på telefon: 2573 2240 eller på mail: lal@struer.dk.  

 

Jeg er den daglige leder af dagtilbuddet og I får lige endnu engang, hvordan I 

nemmest får fat i mig. I er altid velkommen på kontoret eller skriv en mail på: 

vsh@struer.dk eller ring på 9684 8936 eller 2621 2748.                  

 

 

Mange forårshilsner og god weekend fra 

Personalet Hjerm Dagtilbud 

Laila og Vinni  
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