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Tak Kære Dagplejer 
Vi vil gerne sige tak til alle jer Dagplejere for jeres gode 
indsats i gør i hverdagen for at leve op til de nye 
retningslinjer. Det er fedt at se hvordan i finder forskellige og 
kreative løsninger til at få en udendørs hverdag til at 
lykkedes. 

I skal have stor ros for at åbne jeres hjem igen, hvor vi andre 
stadig kan holde vores hjem lukkede. 

Hjælp din dagplejer  
Vi vil gerne opfordre alle forældre til hjælpe jeres dagplejer 
ved at følge de retningslinjer der er blevet udsendt fra 
Dagplejen. 

Tag en dialog med jeres dagplejer omkring hvordan i kan 
hjælpe hinanden. Det handler om at passe på hinanden 
samtidig med at hverdagen skal fungere for alle. 

Brug bestyrelsen  

Vi får en del henvendelser fra andre forældre omkring små og 
store ting de oplever i dagplejen. Det er vi rigtige glade for, 
da det giver bestyrelsen en bredere forståelse for hvordan vi 
forældre oplever hverdagen i dagplejen. 

Så det vil vi gerne opfordre til at i bliver ved med at henvende 
jer. I kan finde oversigten over bestyrelsen på dagplejens 
hjemmeside. 
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Reduceret åbningstid  

Vi har valgt at støtte op 
omkring en løsning hvor 
åbningstiden er blevet 
reduceret med en halv time 
om dagen.

Det har vi gjort da vi mener at 
vi som forældre kan bidrage 
til at få dagplejernes hverdag 
til at gå op med de retnings-
linjer, der er blevet indført i 
forbindelse med genåbningen 
af dagplejen, og vi mener det 
er med til at give ro til 
dagplejerne så de kan fokusere 
på vores børn i åbningstiden.

Vi er klar over at den 
reducerede åbningstid er til 
gene for nogle forældre. 
Derfor har vi også ønsket en 
løsning hvor det er muligt at 
tilpasse den reducerede  
åbningstid til de lokale 
forhold. 

Vi vil opfordre til at vi som 
forældre ser denne reducerede 
åbningstid som hjælpende 
hånd til dagplejerne i denne 
usædvanlige situation verden 
står i og så håber vi at en mere 
normal hverdag genfinder sig i 
den nærmeste fremtid. 
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