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Kære forældre
Hos Dagtilbud og Skole tager vi hånd om 
dit barn, fra det tager sine første spæde 
skridt, til det er klar til at springe ud i en 
ungdomsuddannelse eller arbejdslivet.

Trygge og glade børnefællesskaber er 
den røde tråd fra dagplejen, vuggestuen, 
børnehaven og skolen. 

Her får dit barn rig mulighed for at udfolde 
sig og plads til at være præcis, som det er 
og blive til det, det vil.

#gladebørnefællesskaber





 
 

Du kan forvente, at vi er ambitiøse på 
dit barns vegne. Fagligt naturligvis, men 
også menneskeligt og socialt. Hos os 
handler det nemlig ikke kun om at blive til 
noget, men om at blive noget for nogen.

Fra allerførste færd udvikler vi dit barns 
sprog og stimulerer glæden ved at læse. 
Vi ved jo, at læselysten og det gode sprog 
grundlægges i barndommen.

Vi ved også, at det levende sprog er nøg
len til, at dit barn klarer sig godt i skolen, 
på ungdomsuddannelsen og på sin videre 
færd i livet.

-

#nogetfornogen
#ambitiøsepåditbarnsvegne





 
 

Vi lægger vægt på, at dit barn forholder 
sig til verden og får selvværd og mod til  
at stå ved sin mening. Dit barn skal ikke 
kun have et levende sprog. Det skal også 
have sin egen stemme.

Vi går den ekstra mil, så dit barn bevarer 
lysten til at udforske verden og lære nye 
færdigheder. 

Sjove, varierede og lærerige udfordringer, 
der passer til dit barns behov, forebygger 
mismod og kedsomhed. Det er din garanti 
for, at vi giver dit barn de bedste mulighe
der for at blive så dygtig, glad og livsdue
lig, som det kan.

-
-

#dinegenstemme





 
 

Vi samarbejder på tværs, så dit barn 
oplever et sammenhængende forløb fra 
dagpleje, vuggestue, børnehave og skole. 

Uanset om du bor i byen eller på landet, 
vil du opleve, at vi er forankret lokalt. Vi 
er en del af lokalsamfundet, og vælger du 
os til, vil dit barn vokse op sammen med 
de andre børn i nabolaget og få venner 
for livet. 

#vennerforlivet





 
 

Du kan også forvente, at vi har forvent
ninger til dig. Du skal også bidrage til dit 
eget barns udvikling og til at udvikle fæl
lesskabet sammen med os og de andre 
forældre.

-

-

Alle har vi et medansvar for, at Dagtilbud 
og Skole i Mariagerfjord bliver stedet, 
hvor nysgerrige og glade børn gror.

#gladebørngror
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