
 

Kære forældre til børn i Børnehuset og i SFO´en. 

Vi har nu modtaget de retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, som vi skal genåbne Børnehuset efter. 

Jeg har i den forbindelse brug for jer forældre og appellerer til, at vi kan samarbejde omkring vores nye hverdag, da 

den uvilkårligt vil blive noget anderledes for os alle.  

Lige nu sidder vi med et stort puslespil, da vi ikke har personaletimer til at dække åbningstiden og samtidigt løse de 

mange ekstra opgaver som er pålagt os ud fra retningslinjerne. Vi skal gøre meget mere rent, holde børnene adskilt i 

små grupper, være de samme voksne til de samme børn dagen igennem, sikre god plads, afstand, vaske legetøj og 

meget meget mere. Det kræver stor struktur og skarp planlægning fra os alle. I skal vide, at vi gør alt for at holde 

åbent så meget, så længe og på en måde, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt – alt for at passe bedst muligt på 

jeres børn, jer og personalet.   

Jeg har brug for, at I i løbet af i dag og senest d. 9. april kommer med en tilbagemelding til mig på følgende 

spørgsmål: 

1) Kommer I til at gøre brug af Børnehave/vuggestue/SFO? 

2) I hvilket tidsrum har i brug for pasning? (noter også gerne hvis der planlægges faste fridage) 

3) Vil dit barn gøre brug af morgen- og eftermiddagsSFO?          

4) Vi ved endnu ikke, hvilken dato det er muligt for os at åbne Børnehuset, da bestyrelsen først skal godkende 

vores opstartsplan og sikre sig, at vi lever op til retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen. At få alle 

medarbejdere klædt på til opgaven og struktureret vores hverdag tager tid og vi skal bruge mange 

personaleressourcer til dette stykke arbejde. Derfor vil vi gerne vide, om nogle af jer får brug for nødpasning 

i perioden op til genåbningen af Børnehuset? 

NB: disse spørgsmål skal besvares for perioden gældende indtil 10. maj. Svarene kan sendes til mig på mail: 

dittea@overladefriskole.dk   

Når vi har disse tilbagemeldinger fra jer, går vi i gang med at se på, hvordan det bliver fysisk muligt for os at 

strukturere vores nye hverdag.         

Med Venlig Hilsen 

Ditte & Troels           


