
 

 

14.06.17 
 

Kære forældre. 
 
Så har vi haft valg i Hjerm Dagtilbud til fællesbestyrelsen ved Hjerm Landsbyordning og 
navnene på forældrene der blev valgt er:  
 

- Nicole Brander, mor til Naija (bh) og Merle (dp)       valgt for 2 år 

- Jette Risom Pedersen, mor til Emil (bh)     valgt for 2 år 

- Maja Saugstrup, mor til Sofie (bh) og Rikke (snart vug)  valgt for 1 år 
 
1. stedfortræder: Jesper Husted Gulev, far til Karla (bh)  valgt for 1 år 
2. stedfortræder: Kathrine Elmholdt Mortensen, mor til Lukas  valgt for 1 år 
Personalerepræsentant: Elsebeth Kristensen     valgt for 1 år 
Pædagog Elsebeth 
 
Tillykke med valget til jer alle. Vi glæder os til samarbejdet.  
 
Repræsentanterne fra skolen er endnu ikke valgt. 
 
Vi har den sidste tid haft en del besøg på vuggestuens og børnehavens legeplads når vi 
har lukket. Hvis I er ude at gå en aftentur, vil det være dejligt, hvis I af og til vil gå forbi og 
gerne gå en tur rundt om huset på legepladsen for at se om alt er vel. Det er helt ok at 
opholde sig på legepladsen, vi vil bare så gerne, at man rydder op efter sig selv og 
behandler vores ting ordentligt.  
 
På fredag og lørdag tager hele personalet fra Dagtilbud og SFO jo på pædagogisk 
weekend. Jeg vil gerne takke jer og alle bedsteforældre for den velvilje vi har mødt, nu vi 
har spurgt efter, hvornår I henter jeres barn fredag. Vi ved det giver lidt bøvl hos nogle af 
jer. Vi beklager, men vi kommer frisk tilbage mandag morgen med en masse friske input  
 
Husk at børnene skal være smurt ind i solcreme fra morgenen af, når I afleverer. Så klarer 
vi resten af dagen. Det er nemt at klare for tiden, men jeg vælger at tro, at solen snart 
skinner fra en skyfri himmel. 
 
Hvis I hører om nogle der ikke får disse mails fra mig, må I gerne få dem til at henvende 
sig til mig, så jeg kan få rettet mail adressen til. Det er fra Daycare jeg har jeres mail, så I 
kan også selv gå ind på home.daycare.dk  og rette det eller tilføje, så både mor og far får 
beskederne. I skal jo alle gerne have alle nyhederne. Det er også på home.daycare.dk det 
er vigtigt, at jeres barns stamdata hele tiden er opdateret.  
 
Til vuggestue og børnehave forældre: Det er helt ok og nok at skrive på daycare, hvis 
jeres barn er syg eller holder fri en dag. Vi tjekker det, og det er ikke altid, vi kan tage 
telefonen, fordi vi er i gang med noget med børnene. Hvis der er noget I gerne vil snakke 
med os om, er I selvfølgelig altid velkommen til at ringe til os. Så må I prøve igen, hvis vi 
ikke tager den de første gange. 
 
Infoskærmen der hænger lige indenfor døren, kan jeg også finde på at skrive lidt info på. 
 

Rigtig god sommer til jer alle. 
Med venlig hilsen 

Vinni 

http://home.daycare.dk/
http://home.daycare.dk/


 

 

 
vsh@struer.dk 

2621 2748 
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