
                                                           
                                            

 

 
Den private daginstitution Dagmargården Dalegade 12-14, 7000 Fredericia 

Telefon 7592 2900  Mail Dglm@dagmar-gaarden.dk 
 

Kære forældre. 

Det er ved at være længe siden, at vi har udsendt et  nyhedsbrev, og det skyldes naturligvis, at 

hverdagen i Dagmargården som alle steder i samfundet har været præget af Covid 19,  hvilket har 

haft  stor indflydelse på de aktiviteter, vi  ikke har kunnet gennemføre  med deltagelse af forældre, 

bedsteforældre m.v. 

Heldigvis er hverdagen ved at blive normal igen, og vi må konstatere, at vi indtil nu er sluppet 

nådigt igennem pandemien, hvilket også er sket med jer forældres hjælp, idet I har bakket op 

omkring de restriktioner, der har været gældende i Dagmargården. 

På onsdag tager hele børnehaven til i Zoo i Odense, de ældste vuggestuebørn har besøgt Dorthes 

bondegård, og vi har afholdt sensommerfest med børnene, aktiviteter vi har savnet, og som vi har 

set frem til. 

Vi har ikke foretaget større investeringer eller vedligeholdelsesprojekter i år, da de blev 

gennemført i 2020, hvor vi investerede i alt ca. kr. 1,8 mio. i nyt tag m.v. Det eneste store 

renovering vi har gennemført i år er at færdiggøre udskiftningen af de sidste linoleumsgulve. 

Som vi har orienteret om, har kommunens ændring af tilskud pr. 01.01.2021 betydet, at vi får  

sværere ved at få driften til at hænge sammen. Vi ved godt, at tiltaget med aflevering af skema for 

børn på 37 timers modulet ikke er lige populært hos alle, men det er nødvendigt, hvis vi ikke skal 

foretage yderligere stramninger i form af prisstigninger eller ændring af modulerne. 

De anførte udfordringer er noget som berører alle, der har børn i Dagmargården, og da vi for 

første gang er tvunget til at stramme op på tingene på grund af ændringen af kommunens tilskud.  

Vi Vil meget opfordre jer forældre til at møde op på den kommende generalforsamling onsdag d. 

13. oktober 2021 kl. 19.00, så vi kan få en god dialog om tingene.  

Indbydelse til generalforsamlingen ophænges i Dagmargården, og udsendes som mail på DayCare. 

   På gensyn 

                           Bestyrelsen  

 


