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Så nærmer julen sig igen med hastige skridt, og vi vil sige jer tak for endnu et dejligt 

år, og ønske jer alle en rigtig glædelig jul og godt nytår ! 

 

 
 

Vi har holdt møde i bestyrelsen, hvor vi både fik sagt farvel og tak til gamle medlemmer 

og velkommen til nye. Mødet var også konstituerende for den nyvalgte bestyrelse, og 

Lonni blev valgt, som formand og Trine som næstformand igen. Der har også været 

nyvalg i medarbejder gruppen, så Lillian er nu valgt ind i bestyrelsen, så vi siger også 

farvel og tak til Søren. 

 

Tak for den altid gode og store opbakning til foredrag og forældremødet, det er skønt 

at se så mange møde op. HUSK vi skal snart have booket til næste gang – så kom frisk 

med forslag. 

 

Tak for en rigtig dejlig fredag med julehygge, som trods vejret blev afviklet ude. Det 

var en rigtig hyggelig eftermiddag, børnene nød det – de elsker jo altid, når der foregår 

noget her i huset, som mor og far kan deltage i. Der blev arbejdet flittigt i 



værkstederne og spist en masse æbleskiver. Og vi fik set det fine Luciaoptog. Kik på 

vores Daycare skærme, der er masser af skønne billeder. 

 

 

Ny fra personale siden:  

Lene er nu igen fuldtids sygemeldt, sandsynligt frem til ophør af hendes ansættelse d. 

28. feb. Tobias vil dække køkkenet sammen med Vibeke frem til vi får ansat en ny 

køkkenleder.  

 
 

Joan har begyndende bækkenløsning, hun arbejder derfor kun 25 timer og er sygemeldt 

de 12 timer frem til hendes orlov starter. Irene afløser Joans 12 timer i øjeblikket. 

Meilany starter som barselsvikar for Joan, 1. januar 2015.  

 

Marianne er blevet ansat i arbejdsudredning,. Hun skal være i køkkenet 6 timer i 

opstarten og det skal langsomt trappes op. Hun har skelrose og er her derfor på nedsat 

tid. Vi byder hende varmt velkommen og køkkenet nyder, at have hende her. 

Lucia kommer tilbage til 1. april og Mette dækker indtil Lucia starter. 

Dorthe Kruse fra vuggestuen har nu været og sagt farvel. Hun har stadig store smerter 

i forbindelse med sin diskusprolaps og lend, men har nu fået anerkendt sin arbejdsskade 

og blevet tilkendt erstatning. Det har givet lidt ro. 

 

           



 

Der er i øjeblikket hørings periode vedr. Om organisering af ledelse på skole og 

dagtilbudsområdet. Alt materialet vedr. dette er linket på hjemmesiden. Bestyrelsen 

tager stilling til høringssvaret 15. jan., så kom frem, hvis I har input vi skal tage med i 

vores overvejelser, når vi skal arbejde med det. 

 

Der har været nogle weekender nu, hvor vi har glemt at få afleveret nøgle til vores 

weekend vagter på dyrene. Så derfor har vi valgt fremadrettet, at nøglen fast hænger 

på døren i udeværkstedet (på indersiden af døren). Så her kan I altid tage nøglen, hvis I 

har æren af tjansen. Husk at hænge den op igen efter brug. 

 

 
 

OBS: Indskrivning til 0. klasse er nu allerede muligt, deadline 16/1 - se www.struer.dk 

 

Husk Mariehønen har julelukket første dag d. 24. dec. og helt frem til 5. jan. Til jer, der 

har meldt til ferie pasning, I får breve med børnene hjem inden jul med mere info. 

 

Sidst men ikke mindst, vil vi gerne igen ønske jer alle en ganske fantastisk jul, samt et 

hyggeligt og festligt nytår.  

 

Tak for det gode samarbejde i 2014 og vi ser frem til 2015. 

 

Med venlig hilsen og på vegne af 

bestyrelsen og det samlede personale 

Irma Søndergaard 
 

 

 

 
 


