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FRedeRicia: Børne- og Sko-
leudvalget har besluttet at 
ændre pasningsmodulerne 
i kommunens daginstitutio-
ner, så de i højere grad passer 
til forældrenes hverdag.

Forældre med børn i Fre-
dericia Kommunes daginsti-
tutioner kan derfor se frem 
til nye og mere målrettede 
pasningsmoduler til deres 
børn i alderen 0-6 år.

Modulerne har været de 
samme siden 2013, og derfor 
besluttede Børne- og Skole-
udvalget at lave en undersø-
gelse af forældrenes behov.

- Vi har fået brugbar vi-

den og haft en god hørings-
proces, hvor forældrene har 
kunnet give input til de pas-
ningstilbud, vi har i dag. Det 
har vi lyttet til, og derfor æn-
drer vi vores tilbud, så de i 
højere grad passer til den 
hverdag, som mange travle 
forældre har, siger formand 
for Børne- og Skoleudvalget 
Ole Steen Hansen i en pres-
semeddelelse.

De nye pasningstilbud træ-
der i kraft allerede fra januar.

Den nye ordning indfører 
moduler på 30, 37 og 47,5 ti-
mer. Modulet på 30 timer, 
der før kun var for børn med 
forældre på barsel, udvides 
desuden til at gælde alle.

Pasningsmoduler målrettes 
forældrebehov

To klinkikker er gået sammen om fælles lokaler i Fredericia. 
Sundhedshus

De ansatte hos Process Engineering A/S er glade for deres arbejdsplads. Foto: Jørgen Jeppesen
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FRedeRicia: Process Engineering A/S er 
for andet år i træk blevet Great Place to 

Work-certificeret. Undersøgelsen, der er 
gennemført af Great Place to Work, og 
som ligger til grund for certificeringen, 
har til formål at afdække virksomhe-
dens arbejdsmiljø og medarbejdernes 
arbejdsglæde. 

Sidste år deltog man for første gang 
i undersøgelsen, og gennem hele året 
har man arbejdet med de indsatsom-
råder, som medarbejderne pegede på, 
skulle forbedres.

- Undersøgelsen er et godt værktøj 

for os til at bringe de indsatsområder 
frem, som vi kan forbedre os på og gøre 
os til en endnu bedre arbejdsplads. Det 
er heller ingen hemmelighed, at det er 
vores dygtige og engagerede medarbej-
dere, der gør Process Engineering til en 

attraktiv arbejdsplads. Derfor er vi rig-
tig glade og stolte over endnu en gang 
at blive certificeret som en af Danmarks 
bedste arbejdspladser, siger direktør 
Poul B. Jakobsen i en pressemeddelelse.

De seneste fem år er firmaet vokset 

fra 35 medarbejdere til nu at være 110.
Forventninger er at nå 200 ansatte i 

Danmark og 100 ansatte i udlandet.

Fredericia-virksomhed er igen certificeret som et godt sted at arbejde

samaRBejde

FRedeRicia: Fremover kan 
kunder og patienter hos Fa-
milielægerne Sundhedshu-
set og Fredericia Fysioterapi 
og Træningsklinik følges ad.

De to klinikker er nemlig 
gået sammen om fælles loka-
ler i Fredericia Sundhedshus, 
det gamle sygehus.

- Hele idéen bag sundheds-

huset er jo at samle forskel-
lige sundhedsfaglige funkti-
oner i ét hus. Så vores sam-
menflytning er helt i husets 
ånd, og vi glæder os over de 
nye muligheder, siger Mor-
ten Gade Christensen fra Fre-
dericia Fysioterapi og Træ-
ningsklinik.

Der er reception i de nye 
lokaler fredag 6. september 
klokken 14-18. PFA

Tværfaglig 
sammenflytning 
på sundheds-
huset fejres

ALLE DAGE 8-21

Vi har GRATIS
parkering lige

uden for butikken
Carsten - Købmand Fredericia

Tilbuddene glæder
fra onsdag d. 28.8
til søndag d. 1.9

RIPASSO MONTIGOLI
Italien
Valpolicella, Superiore
75 cl | ltr/66,44

29900

SPAR 180.94

SCHULSTAD DET GODE
EL. HATTING FASTFOOD
Flere varianter
300-1080 g i kg max/29,60

888

FRIT VALG

999

SPAR 10,00

FORMODNET
AVOCADO
Udenlandske kl. 1

2-PAK

9999

SPAR 30,00

THE ORIGINAL
ZINFANDEL
Italien - Puglia
3 ltr | ltr/33,33

MAX 6 STK. - HEREFTER

OP TIL 21,99 PR. STK.

MAX 12 FL. - HEREFTER

OP TIL 79,99 PR. STK.

MÅSKE
DANMARKS
BILLIGSTE!

KIMS
CHIPS/SNACKS
100/175 gr.
Kg. Max 99,90

999

2424
MAX 6 STK. - HEREFTER

OP TIL 36,99 PR. STK.


