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Fastelavn er mit navn snitsel vil jeg ha’…  

Syge børn?! 

 

 

På opfordring fra forældregruppen har vi i bestyrelsen talt om 
udfordringen med syge børn.  
 

Hvornår er man rask nok til at klare en hverdag på Grangård, og 
hvornår er man for utilpas eller syg til at kunne klare de udfordringer 
en hverdag naturligt byder på? 
Det er spørgsmål, vi synes, det kan være svært at svare entydigt på.  
 

Som daginstitution arbejder vi efter sundhedsstyrelsens retningslinjer: 
”Smitsomme sygdomme hos børn”, som bl.a. beskriver: smitte, 
symptomer og hvornår barnet må komme i institutionen igen. 
Vejledningen henvender sig både til forældre og institutioner.  
 

Både i bestyrelsen og på Grangård er vi godt klar over, at det 
sommetider kan være svært at vurdere barnet, og at retningslinjer og 
regler ikke altid afhjælper. Vi ønsker altid det bedste for barnet og det 
mener vi, i bestyrelsen, bedst opnås med åben og ærlig dialog og i 
samarbejde mellem ansatte og forældre.  
 

Et barn der har sovet dårligt om natten, kan være frisk og veloplagt 
om morgenen... men vi vil gerne delagtiggøres i dén viden, så vi kan 
have det in mente, hvis der skulle blive noget senere på 
dagen. Tilsvarende kan et barn være nok så veloplagt ved afleveringen 
om morgenen for så at blive pylret, utilpas og grædende lidt senere. 
 

Som personale er vores pejlemærke altid barnets trivsel.  
Hvis børn er utilpasse eller udviser anderledes adfærd og underskud i 
hverdagens naturlige udfordringer, kontakter vi forældrene for 
sammen at finde ud af, hvordan barnet kan hjælpes.  
 

Forældrene i bestyrelsen oplever ikke, at personalet ringer børn hjem 
for tit. Til gengæld er der stor tilfredshed med, at vi kontakter dem for 
at tage dem med på råd, når vi undres over barnets trivsel og 
manglende overskud i hverdagen. 
 

På vegne af forældrebestyrelsen og personalegruppen  
Michael Jacobsen og Lone Hagensen  
 

 

HUSK FORÆLDREMØDE DEN 15. MAJ   
 

 

Så mange lækre og seje 

prinsesser, ninjaer, edderkopper og meget meget mere …. 



 

 

   
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er ikke altid nemt at være forældre… 

Grangård får d. 15 maj kl 18:30 besøg af Rikke Tordrup, specialist i 

klinisk børnepsykologi og FORÆLDRE MED STOR F og meget meget 

mere. Rikke Tordrup vil underholde os med et videns udviklende og 

indsigt fyldt standup-show med titlen: ”Moderne forældreskab – gå 

kærligt foran”.  

Rikke Tordrup er på trods af sin enorme teoretiske og praktiske viden 

indenfor institutioner, børn og forældreskab i stand til at være 

ekstrem menneskelig og hylende morsom i sit foredrag.  

Forældrebestyrelsen havde fornøjelsen af hende i forbindelse med 

inspirationsdage på Munkebjerg sidst i januar. Vi vil kraftigt opfordre 

både far og mor til at komme og 

opleve hende her på Grangård. 

Der vil efterfølgende være valg 

til forældrebestyrelsen. 

Vi glæder os til at se jer alle til 

en spændende og morsom aften 

 
Venlig hilsen Forældrebestyrelsen   

Brandvejen - parkering er stadig forbudt!! 

Kære medforældre, det er 
vigtigt at vi ikke holder på 
brandvejen, selvom det 
indimellem er småt med 
parkeringspladser. Vejen 
skal være fri, så 
brandbilerne i tilfælde af 
brand, kan komme frem. 
 

 

 
Billedet skitserer unikke små puds og deres 

reaktioner på: ”vi skal på tur, husk regntøj”  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hverdagen  

Kære medforældre 
1000 tak fordi I gav Jer tid til at besvare forældretilfredsheds-
undersøgelsen - Grangård fik en super flot svarprocent.  
 

Forældrebestyrelsen vil på baggrund af forældretilfredsheds-
undersøgelsen gerne formulere et brev til Vejle kommune, hvor vi 
viderebringer nogle af de tanker og meninger, som flere af jer 
har tilkendegivet i bemærkningerne til undersøgelsen. 
For at vi kan gøre det så nuanceret som muligt, vil vi gerne 
have nogle uddybende inputs fra jer. 
Såfremt I ønsker at bidrage til ovenstående, kan I sende 
en mail til Michael Jacobsen på mithloja1@gmail.com 
senest den 7. april 2019. 
Venlig Hilsen Forældrebestyrelsen 

 

Forældretilfredshedsundersøgelsen 

 

Hverdagen  
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