
Sikke et år! 
I Dagtilbud Hovedgårds forældrebestyrelse kan vi knap huske månederne før Corona ændrede 
hele vores hverdag. Vi startede dog bestyrelsesåret med en fælles udflugt til Folkeskoledagen 
2019 på FÆNGSLET, hvor vi var inviteret til at diskutere og ideudvikle fremtidens 
folkeskole.   

 

 

Hvert bestyrelsesår starter ligeledes med en kursusaften for nye 
forældrebestyrelsesmedlemmer afholdt af Horsens Kommune. I 2019 var det blevet vores tur 
til at inspirere kommunens øvrige Dagtilbud med de aktiviteter, som vi har gennemført og 
arbejder med.   
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Vi valgte at vise vores ladcykel som et eksempel på en aktivitet, der har krævet en stor indsats 
fra en tidligere bestyrelsens side. Men som også har givet rigtig meget værdi i hverdagen for 
både børn og voksne. Cyklerne bliver brugt af alle – dagplejere, vuggestue og børnehave.  

 

Vi valgte derudover at vise nogle af de tiltag, vi senest har arbejdet med i forhold til at sikre 
det gode forældresamarbejde og kommunikation.  

Vi håber, at I sætter pris på at vi nu f.eks.  

• har fået en kalender over fremtidige aktiviteter  
• kan finde billeder af det faste personale 
• har fået flere billeder i nyhedsbrevet 
• får mange billeder i DayCare af børnenes hverdag 

 

Fokus på det gode 
forældresamarbejde 

Inspiration til andre 
dagtilbud i Horsens 

Kommune   
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Før sommerferien fik I alle mulighed for at smage eksempler på den mad, som vores børn 
hver dag får serveret. Vi håber, at I nød den lige så meget som os. Valget til frokostordningen 
blev ligeledes afholdt før sommerferien og vi i forældrebestyrelsen er rigtig glade for at vores 
anbefaling om at stemme ja tak blev fulgt. Vi sætter ligeledes stor pris på at Dagtilbudet 
ønsker at gøre hverdagens madpakkefri og at der derfor er fundet økonomiske midler til at 
sikre formiddag- og eftermiddagsmaden, som ikke er en del af frokostordningen.  

  

 

Endelige så har vi i flere omgange rost og takket alle forældre og al personale for den store 
opbakning, der har været til Dagtilbudets måde at løse den store udfordring, det har været at 
give vores børn en tryg og sikker daglighed med alle de nye initiativer, der har fulgt i 
kølvandet på Covid-19.  

Dette skal ikke være en undtagelse. Vi er så glade for at det store arbejde, der er gjort med at 
få hverdagen til at fungere for vores børn, er blevet bakket så flot op af alle forældre. Så 
mange tak! 

Tak for jeres 
opbakning! 

Frokostordning  
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