Nyhedsbrev 24. 8. 2020

Kære forældre vi er nu i fuld gang med fase 4 af genåbningen. Men da smittetallet er for
opadgående i samfundet generelt er der ikke de store ændringer i forhold til fase 3 af genåbningen
i forhold til børnehaven.
Vi appellerer til at I holder os underrettet, såfremt at I/jeres nære kontakter bliver smittet med
COVID-19, så vi kan være behjælpelig med opsporingsarbejdet, og sammen få bugt med den
forfærdelige virus.
Børn skal som udgangspunkt følge de samme anbefalinger som voksne. Børn, som er nære
kontakter til smittede, bør således isoleres i hjemmet og blive testet. Barnet kan møde i
børnehaven, hvis den første test er negativ, og barnet fortsat ikke har symptomer. Hvis barnet
testes positiv, så undlad at sende barnet i børnehave og læs informationsmaterialet ”Til dig der er
testet positivfor ny Corona virus”.
Man kan vælge at undlade at teste børn under 12 år, som er nære kontakter og ikke har
symptomer, da det kan opleves ubehageligt for dem. I stedet kan man vælge at holde barnet
hjemme i 7 dage efter, at de nære kontakter fandt sted. Hvis barnet ikke har fået symptomer i de 7
dage, kan barnet igen møde i børnehaven.
VI henstiller til at I holder jeres børn hjemme såfremt de viser følgende symptomer, feber, hoste,
ondt i halsen, ondt i hoved og/eller krop, tab af smags- og lugtesans, som hos nogle kan være
ledsaget af stoppet næse eller løbenæse.
Vi skal jo passe på hinanden, og medarbejderne skal jo være trygge ved at skulle passe deres
arbejde, så her i huset har vi besluttet at være meget påpasselige og kun genåbne med meget små
tiltag.
Det betyder at ankomst/aflevering fortsat vil foregå ude i forhaven. Dog er der undtagelser for de
nye små børn og deres forældre (kun en forælder ad gangen) under indkøringerne.
Vi ved godt det kan være svært for jer forældre, men vi kan kun sige at det faktisk fungerer rigtigt
godt set indefra.
Men vi vil i den forbindelse gerne bestræbe os på at blive bedre til at informerer jer forældre
omkring børnenes hverdag, nu hvor i ikke kan komme indenfor og nu hvor vi pt. ikke bruger vores
tavler til daglig information. Vi vil arbejde på at blive bedre til at skrive sedler og printe billeder ud,
som kan sættes op i stuernes vinduer ud mod forhaven til glæde for både børn og voksne. Og vi vil
ligeledes bestræbe os på at vise lidt flere stemningsbilleder fra børnenes hverdag på Facebook.
På vores hjemmeside kan i læse ugeplaner for jeres barns stue (opdateres om søndagen) så i kan
forbedre jer selv og jeres barn på den kommende uge.

Vi fortsætter med høj hygiejne og vask af legetøj, hvilket er ret ressourcekrævende. Og vi
fortsætter med at bruge ekstra ressourcer på selve rengøringsområdet og vikarområdet.
Morgenmaden portionsanrettes fortsat og det er kun personalet der servicerer børnene i den
forbindelse.
Vi tager primært på ture ud af huset i lokalmiljøet for at undgå brugen af offentlig transport. Tværs
dage og svømning er fortsat sat på standby.
Når vi skal til Nekselø transporteres vi i en lejet turistbus og personalet vil bære mundbind.
Bedsteforældredagen er aflyst men i stedet laver vi (børn og pædagoger) en Temauge (uge 36)
omkring bedsteforældre.
Etablering af vores nye legeplads skrider fremad og vi forventer at den står helt færdig i
begyndelsen af september måned. Der mangler primært kun området omkring sandkassen.
Indbydelse til valgmøde (bestyrelse og støtteforening) blev udsendt i sidste uge. Vær obs. på
retningslinjerne for dette arrangement!
Har i behov for en personlig snak / samtale med jeres barns pædagoger, må i endelig sige til, så vi
kan få tilgodeset dette.
PS. På mandag den. 31 august tager vi gruppebilleder af børnene i børnehaven kl. 10.
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