
13. December 2020

Glædelig jul og Godt nytår 
Julen i den gamle Dagpleje
Det var i de dage da julen nærmede sig og Dagplejen skulle 
pyntes og dresses op til jul. Men noget var ikke som det 
plejer i den gamle Dagpleje. Corona havde spredt sig i det 
ganske land.

Men Dagplejerne lod sig ikke slå ud og  Jule-hyggen var, på 
den pædagogiske rigtige måde, tilpasset til 
sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Alt var sprittet af og 
hænderne vasket på korrekt vis. Forældre blev forvist fra at 
deltage og Julehyggen med legestuerne blev flyttet udendørs i 
det fri. Alle børn og voksne fik friske røde kinder og god 
energi og julefreden sænkede sig alligevel over den gamle 
Dagpleje.

Med dette lille juleeventyr vil vi i forældrebestyrelsen gerne 
sige tak for indsatsen til alle Dagplejerne i dette corona-år, i 
har formået at tilpasse jer til de nye vilkår. Vi vil også gerne 
sige tak til alle i andre forældre for opbakning til dagplejen i 
år. Bestyrelsesarbejdet er blevet sat meget på stand-by pga. 
corona og mange af de planlagte aktiviteter er blevet aflyst. 
Vi ser frem til nyt år hvor vi forhåbentlig kommer til at 
skimte en form for normalisering igen. Næste år er det også 
året hvor der er kommunalvalg og vi vil gerne opfordre til jer 
forældre at huske politikkerne på at  vi har verdens bedste 
Dagpleje i Silkeborg.

 Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 
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Velkommen Lene  

Der er blevet ansat en ny leder 
af Dagplejen i Silkeborg.

Hun vil selv præsentere sig:

Jeg hedder Lene Reese og er 
startet i mit nye job som 
dagplejeleder den 1. november 
2020.

Jeg kommer fra en stilling som 
dagplejeleder i Aabenraa 
Kommune og jeg har 
beskæftiget mig indenfor 
dagplejeområdet i næsten 13 
år.

Jeg vil sammen med forældre, 
dagplejere og de pædagogiske 
ledere have fokus på, at vi 
sammen skal synliggøre de 
mange gode kvaliteter, der er 
ved at vælge Dagplejen som 
dagtilbud med fokus på 
trivsel, udvikling, læring og 
dannelse og jeg glæder mig 
over de mange forskellige 
tiltag, der allerede er i 
Dagplejen i forhold til at 
tilbyde børn og forældre et 
trygt og udviklende 
pasningstilbud.

Vi har allerede haft det første 
bestyrelsesmøde med Lene og 
vi glæder os til samarbejdet
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