Dronninglund børnehave den ½ 2016

Kære forældre.
Vi har nu oprettet en Facebook gruppe, som indtil videre er en lukket gruppe.
Den vil, når alle dem der ønsker at være medlem blive hemmelig.
-Lukket gruppe betyder alle kan finde gruppen, men ikke se opslagene.
-Hemmelig gruppe betyder, at den ikke kan findes på en søgning.
De af Jer der endnu ikke er blevet medlem kan søge gruppen på

den hedder Dronninglund Børnehave -og anmode om, at blive medlem. For
at blive medlem, skal I selv have en personlig profil på Facebook.
Gruppen er påtænkt, som en gruppe I/vi (kun brugere af Dronninglund
Børnehave) kan bruge til, at dele oplevelser med hinanden og f.eks. inviterer
hinanden til at komme og lege på en offentlig eller børnehavens legeplads.
I har også mulighed for, at dele billeder, af de oplevelser I har haft i
fællesskab med brugere af Dronninglund Børnehave, så I og Jeres børn på
den måde kan styrke og udvide fællesskabet med hinanden.
Som I ved har vi hver den første lørdag i måneden, herfra børnehaven
opfordret Jer til, at bruge vores legeplads. Her kan gruppen f.eks. bruges til,
at informerer andre forældre om, at I går på legepladsen og inviterer andre til
at komme og lege med.
HUSK AT ALLE SKAL VÆRE VELKOMMEN!

Gruppen er et FÆLLES talerør. Alt det der er personligt hører ikke hjemme i
gruppen. Den skal betragtes som en mulighed for, at udvide børnenes og
Jeres bekendtskabskreds og som en hjælp til udvikling i fællesskaber.
I kan også fortælle andre forældre om oplevelser der sker i byen eller
oplevelser I har haft, som andre kan få fornøjelse af.
Personalet vil også bruge gruppen som dokumentation, hvilket betyder at, I vil
kunne se beskrivelser og billeder af børnenes aktiviteter.
Jeg (Hanne) er administrator, og forbeholder mig ret til, at slette opslag, hvis
de mod forventning har negativ ordlyd, eller opslag der er fællesskabet med
børnehaven uvedkommende. Det er også administrator der godkender
medlemskab.
Er der tvivl om noget, er I selvfølgelig meget velkommen til at spørge.
Det er jo helt nyt med denne gruppe og der vil helt sikkert opstå spørgsmål
jeg/vi ikke umiddelbart kan besvare. Så I må nok i nogle situationer væbne
Jer med tålmodighed .

Venlige hilsner Bestyrelsen og personalet i Dronninglund Børnehave.

