
 ØSTBYENS DAGTILBUD & SFO 

Skovhuset, Mundbergs Allé 1, 7600 Struer, pæd.leder Mina Lundsgaard: milu@struer.dk 
Krudtuglen, Ådalen 11-13, 7600 Struer, pæd.leder Mina Lundsgaard: milu@struer.dk 

Baunegaarden, Drøwten 6, 7600 Struer, pæd.leder Grete Dalgaard: gda@struer.dk 
Dagplejen & Limfjordsskolens SFO, pæd.leder Jette Kristensen: jkr@struer.dk 

Områdeleder, Ulrik Nørgaard Jensen: unj@struer.dk / 2532 6117  
 

 

Kære Forældre 

Vi er rigtig glade for vores nye system med registrering af børnenes fremmøde, fravær m.m. 

Vi har dog en lille bøn, idet vi af og til oplever, at der er børn der bliver afleveret eller 

afhentet uden at vi har set forældrene, derfor: husk altid at sige godmorgen og farvel til en 

fra personalet, når I afleverer og henter jeres barn. 

Nu er vi klar til tredje og sidste step i vores touch DayCare system. 

 

Vi vil bede jer om at gå ind på: http://home.daycare.dk/ 

 

Her vil I via det telefonnummer I har oplyst, få adgang til, at oprette jeres barns stamkort, se 

beskederne som er på touch, og registrere ferie. Desuden kan I oplyse flere telefonnumre, 

som også kan bruges til at melde fri eller syg.  

Det er også via denne side, I opdaterer, hvis I får nyt telefonnummer og hvad der ellers er 

vigtigt for personalet, at være bekendt med.  

Vær opmærksom på, at I bliver spurgt om jeres tlf. nr. må vises på touch skærmen. Det er 

fordi det så er tilgængeligt for andre forældre, som måske kan bruge det til legeaftaler m.m. 

I bestemmer selv om det skal kunne ses af andre end personalet. 

Hvis I ikke kan få adgang, kan det skyldes, at det mobilnummer vi har registreret ikke er 

jeres nuværende. Kontakt derfor kontoret, hvis I oplever problemer. 

Det er vigtigt at, I snarest får opdateret jeres side da personalet fremover skal benytte netop 

det system, hvis de har behov for kontakte jer.  

 

Med venlig hilsen 

Ulrik Nørgaard Jensen 

Dagtilbudsleder 

 

 

 

mailto:milu@struer.dk
mailto:milu@struer.dk
mailto:jkr@struer.dk
mailto:unj@struer.dk
http://www.struer.dk/
http://home.daycare.dk/

