
From:                                 Birgit Lindberg 
Sent:                                  Mon, 2 Mar 2020 12:06:16 +0100 
To:                                      Jesper Sigurdsson;Britt Lykke Ejby 
Subject:                             VS: Skrivelse til Børn og Unge udvalget. 
 

Kære begge 
  
Til orientering. 
  
Birgit Lindberg 
Sekretariats- og dagtilbudschef 
 
Svendborg Kommune  
Sekretariat og Dagtilbud 
 
Centrumpladsen 7, 1. sal th. 
5700 Svendborg 
 
Mobil: +4524886315 
Email: birgit.lindberg@svendborg.dk 
 
 

 
    
  
Fra: Mai-Britt Strøm <mai-britt.stroem@svendborg.dk>  
Sendt: 2. marts 2020 11:46 
Til: Børn, Unge, Kultur og Fritid Fællespostkasse <bu@svendborg.dk> 
Cc: Birgit Lindberg <birgit.lindberg@svendborg.dk>; Claus Sørensen <claus.sorensen@svendborg.dk>; 
Nanna Hesselager <'nanton_dk@yahoo.dk'>; c.lysbjerg@gmail.com; desirë Oure Børnehus 
<desireegraubaek@gmail.com>; Camilla Gudme <camilla@jaegerholt.com>; Mette Louise N. 
<mettelou@hotmail.com>; Nadia Birk Skårup <nadiabirk@hotmail.com> 
Emne: Skrivelse til Børn og Unge udvalget. 
  
Kære børn- og ungeudvalg 
  
Vedr. vuggestuer 
  
Thurø:  
Vi skriver på vegne af Østerdalens bestyrelse. Vi har et meget stort ønske om at udvide 
Thurø børnehuse med en vuggestue med plads til 14-20 børn. 
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Thurø er det eneste skoledistrikt i kommunen, hvor der ikke er en vuggestue og man har 
lige søgt dagplejere igen på øen på grund af stigende børnetal. Vi forældre oplever, at 
der kommer mange tilflyttere, og endvidere er der flere byggeprojekter, der skal i gang.  
Vi ønsker ikke at erstatte dagplejen, men at give børnefamilierne, der ønsker et 
alternativ til dagplejen, samme mulighed for et valg om dagpleje eller vuggestue, som i 
andre skoledistrikter.  
Helst ønsker vi os et sammenhængende børnehus, hvor børnene ikke skal gå mellem 
Gambøtvej og Bergmansvej. Det ønskes også i Skårup, hvor børnene pt. går mellem 
Bakkehuset og Skårup Børnehus. 
Næstbedst tænker vi, at en pavillon til vuggestue, som den der er sat op 
ved Poppellunden i Sundbyøster. En pavillon vil være en mulighed for at starte en 
vuggestue hurtigt op på Thurø. 
  
Oure og Hesselager: 
Derudover vil vi i Østerdalen gerne ønske os, at når børnetallet og behovet stiger i 
Hesselager og Oure-området, så sættes antallet af vuggestuepladser op, da antallet med 
6 vuggestuepladser er skrøbeligt i forhold til antallet af faste medarbejdere ved 
vuggestuebørnene. 
  
  
Med venlig hilsen 
  
Nanna Buch – formand Østerdalens bestyrelse og Camilla L. F. Eriksen –
 næstformand Østerdalens bestyrelse 
  
Mailen er sendt via dagtilbudsleder  
  
 
Mai-Britt Strøm 
Dagtilbudsleder 
 
Svendborg Kommune  
Sekretariat og Dagtilbud 
 
 
Grubbemøllevej 22 
5700 Svendborg 
 
 
Tlf: +4529602618 
Mobil: +4529602618 
Email: mai-britt.stroem@svendborg.dk 
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