
 

Kære forældre 

Børnehusets hverdag er pt. ændret og vil nok også blive det mange gange endnu i kommende fremtid. Nye 

retningslinjer fra SST, justeringer i hverdagens struktur, fordi der komme flere savnede børn tilbage til 

hverdagen, sygdom osv. Nogle ændringer sker fra dag til dag, uden mulighed for at kunne forudse dem, og 

sætter derfor store krav til vores fælles kommunikation og hurtigheden heraf. Mange af jer har givet 

udtryk for, at Facebook og telefonen er de letteste måder at kommunikere på og derfor vil jeg primært 

bruge disse. Dog vil jeg gerne understrege, at Facebook kun er en informationskanal og dermed skal vi 

stadig tale med hinanden, enten ansigt til ansigt, via mail eller over telefonen, om det enkelte barn eller 

hvis der er noget, som vi ikke er enige om.  

Kort fortalt om næste uge: 

• Mette har sidste arbejdsdag på torsdag, da hun starter på uddannelse og er derfor væk fra 

Børnehuset de næste 11 måneder. Mette vil blive SAVNET og vi glæder os allerede til, at hun 

kommer tilbage til os og børnene igen. 

• Annita starter op igen fredag den 1. maj og det bliver SKØNT at få hende tilbage i Børnehuset. På 

fredag starter hun i 123-gruppen, men da vi er ved at lave en ny struktur og skema, så vi kan få 

enderne til at nå sammen, ja så kan jeg ikke endelig sige, hvilken gruppe hun skal være sammen 

med fremadrettet. 

• Emma starter i 123-gruppen fredag den 1. maj. Hun har været på besøg med dagplejen et par 

gange og derfor har hun både mødt børn og voksne før. Velkommen til Emma og hendes familie. Vi 

glæder os til endnu en ny kammerat i Børnehuset og til vores samarbejde med jer forældre. 

• Der var usikkerhed i forhold til, om vi stadig har maddag om onsdagen. Det har vi. Marianne laver 

stadig lækkert mad til børnene. I onsdags spiste vi pirogger med fyld af oksekød og grøntsager, 

samt gnavegrønt. Maden er primært mad som børnene let kan spise udenfor, som vi kan tage med 

på tur og som de skal have mindst mulig hjælp til at håndtere. 

• Hvis I allerede nu ved, at de tider I har meldt ind til og med 10. maj, ikke holder eller ændrer sig 

efter 10. maj, så vil jeg meget gerne vide det. Der skal i denne uge laves nyt skema, og da vores nye 

virkelighed kræver mange flere personaleressourcer end normalt, ja så har jeg brug for at kende 



børnenes præcise tider, så jeg bedst muligt kan udnytte de ressourcer vi har. I skal vide, at I har 

været en kæmpe hjælp i denne periode og har været virkelig gode til at melde ind. Så Tusinde tak.  

Når jeg læser brevet i dag, så kan jeg godt mærke en snert af alvor og mange ting, som vi pludselig skal 

tage stilling til, som ikke ellers har været en del af vores hverdag. Derfor er det også vigtigt for mig at 

fortælle jer, at vi heldigvis oplever børnene trives, leger, griner og er børn, på helt sammen måde som 

inden Corona. Så heldigvis er ændringerne og alvoren nok størst for os voksne og sådan skal det også være. 

Børn skal være børn og det er vi voksnes ansvar, at vi alle kommer bedst muligt igennem denne tid. 

Håber I har haft en god weekend. Vi ses i morgen i Børnehuset. 

Med Venlig Hilsen 

Ditte 


