
Kære forældre

Tak for jeres opbakning og tålmodighed i tiden frem til oktober. Jeg ved, at de voksne i 
børnehaven og vuggestuen har knoklet for at give jeres børn et godt dagtilbud. Det vil vi 
blive ved med 

Mit navn er Anne-Marie, men jeg som oftest kaldt Rie. Jeg har mand og 3 børn og er 
bosiddende i Ringe. Jeg er uddannet pædagog og har 8 års erfaring fra børnehaven 
”Hættegården” i Ringe, som jeg var med til at starte op i 98. Siden har jeg arbejdet på 
opholdssted og heldagsskole. 

Jeg glæder mig meget til at starte i Håstrup børnehave og vuggestue og lære jer og jeres 
børn at kende. De første uger vil jeg møde senest kl.8 til luk. Jeg vil meget gerne hilse på jer
alle sammen, så opsøg mig gerne, når I kommer og henter jeres barn.

Vi har holdt vores første personalemøde og fået en madplan på plads for oktober måned. 
Den er vedhæftet dette brev, men hænger også i gangen, når I kommer ind. Som 
udgangspunkt skal alle børn smage på maden, men jeg lover jer, at ingen børn går sultne 
fra bordet.

Jeg vil indkalde til forældremøde i løbet af oktober, men konktakt os endelig i hverdagen, 
hvis der er noget, I vil spørge om, er i tvivl om eller stiller spørgsmålstegn ved. Vi vil 
bestræbe os på at svare så godt vi kan 

Vi skal i personalegruppen i gang med at lave pædagogiske læreplaner, som skal skabe 
vores fundament for Håstrup børnehave og vuggestue. Et spændende arbejde som vi 
glæder os meget til at komme i gang med.

I november vil vi meget gerne afholde en pædagogisk dag, hvor vi har god tid til at arbejde 
med vores læreplaner. For at spare på vores timer håber jeg at vi kan gøre det en fredag, 
hvor der er opbakning fra jer til forældrepasning. Jeg melder datoen ud, så snart jeg har 
fået et overblik over vores kalender.

Jeg glæder mig meget til at møde jer og jeres børn. Jeg kan træffes på 22 86 10 42

Venlig hilsen

Rie Rasmussen




