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7. juni 2017 

Kære forældre. 
 
Hermed lidt nyheder fra os i Bremdal Dagtilbud. 
 
Personale: 
Vi har netop sagt farvel til vores to studerende: Malene og Britta, og vi ønsker dem held og lykke 
med den videre uddannelse. 
Vi har også sagt farvel til Katrine i vuggestuen (midlertidigt ansat), Heidi i Spiregruppen, som har 
fået nyt job i Herning, hvor hun bor og Susanne Tonsberg (flex-job), som også har fået nyt job. Vi 
siger tusind tak til dem alle for indsatsen her hos os i Bremdal. 
Vi bød d. 1/6 velkommen til to nye studerende: Regitse i Spiregruppen og Esme i børnehaven.  
Vi har ansat ressourcepædagog Kerstin Staghøj i Spiregruppen pr. 1.7. og byder alle de nye 
kolleger velkomne hos os, vi glæder os til samarbejdet. 
Trine er fortsat sygemeldt og kommer desværre ikke på arbejde inden hun påbegynder 
barselsorlov i midten af august. Vi er så heldige, at Nanik vil være vikar i Trines stilling frem til 
sommerferien. 
Pr. 7.8. forventer vi at have ansat en pædagog i barselsvikariatet. 
Lederstillingen er blevet opslået og det forventes, at den nye leder kan tiltræde d. 1.8. 
 
Ny forældrebestyrelse: 
På forældremødet d. 3. maj blev der valgt en ny forældrebestyrelse: Kristine Larsen (Andreas’ mor) 
er formand, Anja Toftgaard (Villums mor) er næstformand, bestyrelsesmedlemmer er Sarah 
Holmboe (Kalles mor), Lotte Bech Olsen (Frederiks mor), Allan Wunderlich (Jonathan og Leas far), 
Jens Pedersen Villesen (Emma og Theas far), Anne Kathrine Abildgaard (Sofus og mor). 
Personalerepræsentanter er Suzanne Sandbæk og Annette Mark. 
 
Arbejdsdage på legepladsen: 
Der skal endnu en gang lyde en stor tak til de forældre, som gav sig tid til at give en hånd med dels 
ved udbygning af udeskuret d. 19.-21. maj, dels ved oprydningsdagen d. 31. maj. 
Det er af uvurderlig betydning for os, at I vil hjælpe med den slags opgaver  :o) 
 
Sikkerhed på legepladsen: 
Af sikkerhedsmæssige grunde er det ikke tilladt at have hættetrøjer, snore, halsedisser og 
halstørklæder på i børnehaven. Der er risiko for at hænge fast og komme til skade, så vi håber I vil 
hjælpe med at huske dette. Skulle det alligevel ske, at der er snor i trøjen, tillader vi os at pille det 
af. 
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Sommerferien: 
Vi er nu ved at være i mål med planlægning af sommerferien, og i den forbindelse har vi en lille 
bøn til jer: hvis jeres børn holder mere ferie, end I har skrevet på feriesedlen, vil vi rigtig gerne vide 
det, så vi kan tilpasse antallet af medarbejdere til antallet af børn. 
 
Bedste/gæstedag: 
Vi glæder os meget til at få gæster d. 16. juni og håber, at rigtig mange bedsteforældre har 
mulighed for at komme og være sammen med deres børnebørn til en hyggelig dag. 
Sidste tilmelding er d. 8.6.17 
 
Temauger:  
Vi har netop haft to gode temauger ”Det spirer og gror”, hvor børnene var med til at så og plante, 
så der er blevet fint udenfor, og vi kan se frem til at høste lækkerier fra højbedene. 
Inden længe er der temauger igen, denne gang med temaet ”Takt og tone”, som lægger fint op til 
bedste/gæstedagen d. 16/6. 
 
 

Mange hilsner fra os alle i Bremdal Dagtilbud 
 

Anne-Marie Jensen 
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