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Kære forældre. 

Så er vi vist begyndt at få forårsfornemmelser alle sammen. Det er dejligt, at regnen næsten er 

stoppet og solen kommer mere og mere frem. Det giver energi. Det giver også jer forældre lidt 

mindre vasketøj, da vandpytter og mudderhuller jo sviner lidt – men sjovt var det nu 😊 

Vi skal snart til at planlægge sommerferien, så senest fredag d. 12. april skal I kontakte mig, hvis I 

har brug for fællespasning i Struer i ugerne 28, 29 og 30. Hvis jeres barn holder fri i de uger, skal I 

ikke foretage jer noget. Mht. resten af skoleferien, uge 27, 31 og 32 skal dagplejeforældre skrive på 

sedlen der hænger hos dagplejeren, om jeres barn kommer eller holder fri. Forældre i vuggestuen og 

børnehaven skal skrive i Daycare, om jeres barn kommer eller holder fri. Grunden hertil er, at vi 

helst vil have flest personale, når der er flest børn, og færrest personale til færrest børn. Det giver 

bedst mening 😊 Dette skal også gøres senest fredag d. 12. april. 

Tirsdag d. 28. maj afholder vi forældremøde kl. 19:00 – 21:00 for alle forældre i Dagtilbuddet. Vi 

arbejder alle steder og hele tiden med relationer, det at tale pænt med hinanden og at være gode ved 

hinanden. Vi synes, det er meget vigtigt, men også en svær opgave. Derfor får vi på forældremødet 

besøg af SSP medarbejder Jesper Krogsager, der vil fortælle om mobning, synet på mobning, og 

hvordan det har udviklet sig gennem tiden. Han vil også komme ind på, hvad I som forældrene kan 

gøre, og hvor stor betydning I har for, at hele børnegruppen fungerer. Og det gælder både for 

dagpleje-, vuggestue- og børnehaveforældre. Derudover er der valg til fællesbestyrelsen i 

Landsbyordningen. Der kommer en indbydelse til jer senere, men vi håber på, at I møder talstærkt 

op, så   

 

Vi er kommet med i et projekt der hedder ”Sangglad, det glade og 

kreative børneliv” der løber over 2 år. Efter 1 år bliver vi en 

certificeret Sangglad daginstitution. Vi har endnu ikke haft 

opstartsmødet, så jeg kan desværre ikke fortælle mere om, 

hvordan forløbet vil blive. Jeg håber meget på, at dagplejen også 

kan blive en del af det, men det kan jeg desværre ikke love endnu. 

Selv om børnehaven nu har sagt farvel til førskolebørnene, 

mangler vi af og til rum i institutionen. Derfor har vi nu indrettet 

vores alrum med små rum med flytbare skillevægge, så der er små 

læringsrum. Det glæder vi os til at afprøve. Her i foråret regner vi 

med at byggeriet af vores nye krybberum begynder. Vi glæder os 

rigtig meget, så der kan blive længere mellem krybberne, så der er 

mere ro til børnene og også bedre arbejdsforhold til personalet.          En fin gave fra førskolen. Tak.                                

 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://live-1030-gadstrup-if.umbraco-proxy.com/media/3708/saet_kryds_240.png?anchor%3Dcenter%26mode%3Dcrop%26width%3D790%26height%3D400%26rnd%3D130963175160000000&imgrefurl=http://www.gadstrupfodbold.dk/nyheder/klubnyt/spas-2017-saet-kryds-i-kalenderen-ved-loerdag-19-8/&docid=XqcuDtd0kvg0JM&tbnid=SvQD8vR5vnkCBM:&vet=10ahUKEwiZkeeMv5XhAhVul4sKHXV7Ar0QMwhgKBYwFg..i&w=790&h=400&bih=1317&biw=2560&q=kryds&ved=0ahUKEwiZkeeMv5XhAhVul4sKHXV7Ar0QMwhgKBYwFg&iact=mrc&uact=8
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Vi har jo også sagt farvel til Lasse. Det var et svært farvel, men 

heldigvis er han jo ”bare” ovre i førskolen, SFO og skolen og 

stadigvæk vores kollega 😊 Lasse vil også komme ind over næste års 

førskolebørn, så vi kommer heldigvis til at arbejde en del sammen 

med ham. Han blev dog kørt ud af institutionen i trillebør lige som 

børnene, som det sig hør og bør. 

Det er politisk bestemt, at der pr. 1. marts er ens åbningstider i de 

forskellige distrikter i Struer kommune. Dvs. at vuggestuen og 

børnehaven har åben fra kl. 6:00 – 17:00 fra mandag til torsdag, og 

fredag hedder åbningstiden 6:00 – 16:00. Vi starter derfor nu med 

morgenmaden kl. ca. 6:30 og det bliver 

som sædvanligt pakket væk kl. 7:30. 

Vuggestuen og børnehaven holder påskefrokost torsdag d. 11. april. 

Dvs. at børnehave børnene ikke skal have en frokost madpakke med 

den dag, kun nr. 2 madpakke. Om fredagen d. 12. april afholder alle 

æggetrilning om formiddagen. Det gør skolen også. Vi er spændte på, 

om påskeharen også kommer forbi i år???? 

Vuggestuen arbejder fortiden med ”Vi sanser foråret.” Vi vil have 

fokus på vores sanser, og det vil både være ude og inde. Vi vil se, 

hvordan naturen forandres i foråret, dufte og mærke. Indenfor vil vi 

lege med sansekasser. Vi vil traditionen tro også pynte stuen op til 

påske, med ting børnene er med til at lave. 

I dagplejen er der gang i mange kreative ting i forbindelse med påsken. De holder påskefrokost 

onsdag d. 3. april. 

Fredag d. 13. september bliver formiddagen, hvor vuggestuen og børnehaven holder 

bedsteforældre dag. Der skal nok komme en indbydelse senere, men I må meget gerne lade datoen 

gå videre. 

Hele dagtilbuddet havde en dejlig fastelavn. Der er billeder på jeres Daycare App eller de kan også 

ses på home.daycare.dk. De forsvinder dog igen efter 3 måneder. 

 

 

   

 

 

 

 

 

http://home.daycare.dk/
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Det er meget vigtigt, at I altid husker at lukke lågerne, når I går i 

gennem dem. Det er lågerne ind til legepladsen, men også lågerne 

omkring den gamle vuggestue, hvis I går fra børnehaven over til 

skolen. Her i den lyse tid har vi ofte børn ude at lege, også om 

morgenen, og så skal alle lågerne være lukket. Der kan jo være et 

barn, der ser det spændende i at klatre over det lille hegn over til 

den gamle vuggestue, og så er der frit løb, hvis lågen til skolen står 

åben.  

Lige for tiden er der nogle børn der har fundet ud af, at de selv kan 

åbne lågen ud til parkeringspladsen. Vi vil gerne henstille til, at det 

er jer der åbner og lukker lågerne, når I henter og bringer, så de ikke bliver vænnet til, at børn må 

gøre det. Tak. 

 

 

 

 

 

 

Rigtig god påske til jer alle. 

Personalet i Hjerm Landsbyordning, Dagtilbuddet. 

Vinni Sadolin Hvid 

vsh@struer.dk 

2621 2748 

 

mailto:vsh@struer.dk

