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Juni 2020                  

Kære forældre. 

Der var heldigvis ingen, der havde forestillet sig, at verdenen ville blive ramt af Covid19. Det har 

været og er stadig en meget udfordrende tid, som vi p.t. skal agere i, og det kræver en indsats 

fra os alle, hvis vi skal have styr på virussen, hvilket vi selvfølgelig alle ønsker os og gerne så 

hurtigt som muligt. 

Heldigvis tyder det på, at vi har fået bedre styr på tingene end i mange andre lande, så vi håber 

selvfølgelig på at tingene normaliseres, så vi kan slappe lidt mere af og komme tilbage til en 

mere normal hverdag. 

Det har været og er en meget udfordrende tid for personalet i Dagmargården både i forbindelse 

med nedlukningen og ikke mindst i forbindelse med genåbningen, idet man har skullet leve op 

til de forholdsregler, som blev udstukket af Sundhedsmyndighederne og Regeringen, og som har 

vendt op og ned på store dele af hverdagen.  

Samtidig blev der også stillet store krav til jer forældre i forbindelse med aflevering og 

afhentning af jeres børn og vi vil i den forbindelse fra bestyrelsens og ikke mindst personalets 

side sige jer en STOR tak, fordi I fuldt ud har levet op til de stillede krav og hjulpet med, at 

Dagmargården indtil videre er sluppet for Covid19. 

                                                                                                       

Der har været og er meget focus på minimumsnormeringer i daginstitutionerne både før 

folketingsvalget men også efter valget, og i februar måned kunne Pernille Rosenkranz-Theil 

meddele, at man var blevet enige om at bevilge FL20-midler på kr. 6,1 mia. frem til 2025 til 

forbedring af normeringerne i de kommunale børneinstitutioner, hvorimod de private 

institutioner som Dagmargården ikke får glæde af de bevilgede midler. Af de bevilgede kr. 6,1 

mia. udbetales der kr. 500 mio. i indeværende år til landets kommuner. Samtidig bruger 

Fredericia Kommune flere millioner på nyt inventar og computere til de kommunale 

daginstitutioner, og også her er vi som privat institution ikke omfattet.  
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Vi har for nyligt fået opført 2 shelters på legepladsen, som vi tror børnene vil blive glade for. 

                         

Vi har besluttet at få skiftet vores tag. Det vil komme til at foregå fra medio juni til medio 

august, hvor vi har færre børn, og vi satser på, at det ikke vil give alt for store gener for jer 

forældre, men det kan give nogle udfordringer med parkering p.g.a. stilladser m.v., så det håber 

vi, at der vil være forståelse for. 

 

Vi har endvidere besluttet at få renoveret toilet/baderummene i stueetagen, hvilket også vil 

ske, når vi ikke har så mange børn og det skulle ikke give problemer i hverdagen bortset fra 

måske lidt støv.  

Vi ønsker alle børn og forældre en rigtig god sommer 

Bestyrelsen 
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