
 

 

TAK til vores dagplejere 

Tak fordi i gør så stort og flot et stykke arbejde med vores børn hver dag. Det er meget beundringsværdigt, 

hvordan i giver vores børn en helt fantastisk dag fyldt med leg, samvær, tryghed og udfordringer og 

herigennem udvikler og modner vores børn, så de får et trygt og solidt fundament at bygge videre på. 

I en tid, som denne, skal der lyde en helt særlig tak til jer, fordi i navigerer så imponerende godt igennem 

helt nye udfordringer af den ene og anden slags, uden at det bliver på bekostning af nærvær til vores børn. 

Tværtimod har i formået at vende udfordringerne til sunde gevinster, hvor børnene nu tilmed synes, at det 

er så sjovt at hjælpe til med at vaske og gøre rent, at de ligefrem strutter af selvværd. 

Jeres arbejde er af stor betydning og i høster vores største anerkendelse og ros. 

Tak fordi i hver dag lukker alle vores børn ind i jeres hjem. 

 

TAK til forældrene 

Tak fordi i viser forståelse for den anderledes hverdag, som vi alle sammen er ramte af i denne tid. Vi kan, 

som forældre, selv være udfordrede af de nye ændringer og derfor er det blot endnu flottere, at i viser 

tålmodighed og overskud i forhold til ændringer på dagplejeområdet. Jeres opbakning til dagplejerne gør 

en verden til forskel. 

Vi som forældre er med til at gøre hverdagen nemmere f.eks. ved at give besked til dagplejeren ved sygdom 

eller fri – jo før jo bedre – for det resulterer i bedre gæstedagpleje muligheder. 

Ligesom vi husker at have vores telefon på lyd fra kl. 06:00 hver morgen, så vi kan lette dagplejekontorets 

tunge arbejde ved f.eks. sygdom og dermed give bedre gæstedagpleje muligheder. 

Ved ferieperioder med ønske om behovspasning på dage lige op til f.eks. jul, nytår, påske mv., er det særligt 

vigtigt at vi husker at afmelde igen, hvis behovspasningen alligevel ikke er nødvendig. 

Fortsæt endelig den gode stil, for det gør en forskel. 

 

 

Med ønske om en god jul og et godt nytår 

Forældrebestyrelsen i Dagplejen i Vejen Kommune 

 

 

 

 

 


