
Kære forældre 

På mandag kommer der flere savnede børn tilbage i Børnehuset - det bliver SÅ dejligt at se dem 

igen.  

Sundhedsmyndighedernes retningslinjer gælder stadig, så derfor bliver vi nødt til at lave en rokade 

i børnegruppen, for at få puslespillet til at gå op. SÅ alt hvad der er blevet skrevet ud indtil nu, er 

stadig gældende, men nu skal vi ”bare” fordeles ud på nogle nye lokaler, for stadig at kunne leve 

op til pladskravene og gruppestørrelser. Vi ved godt, at det er lidt bøvlet at være forældre i denne 

tid, men I gør det godt og vi må bare blive ved med at hjælpe hinanden, så vi kommer lettest 

muligt gennem.  

Rokaden i børnegruppen og de nye lokaler fortsætter indtil vi evt. får nye retningslinjer. 

I inddelingen af børnene har vi set på relationer, hvilke relationer vi godt kunne tænke os at 

styrke, men også på hvad der giver bedst mening i forhold til komme/gåtider, samt brug af 

personaleressourcer.  

En bøn til de forældre, hvis børn skal flytte rum. Vi I tømme barnets garderobe fredag eftermiddag 

og tage det med igen mandag morgen til den ny garderobe?! Kasser med skiftetøj osv. flytter 

Børnehuset.  

Oversigt over de nye grupper: 

Vuggestuen:  

Ingen ændringer. 

123-gruppen: 

Næsten alle børn er tilbage i 123-gruppen fra mandag d. 4/5-2020 og derfor er gruppen også 

blevet inddelt på en ny måde fremadrettet. 

123-Skroget består af: August, Esben, Peter, Theodor, Ida og Sofie.  

Denne gruppe skal primært være sammen med Annita og holder til på Skroget. Deres garderobe 

bliver i glasgangen ved indgangen. I finder børnenes navne på stolene. Køleskabet til drikkedunk 

og madkasse står på krokodillegangen. Kassen med ekstra tøj er på badeværelset på 

krokodillegangen, hvor I vasker hænder, når I kommer om morgenen. Det er også her på 

krokodillegangen, at børnene afleveres om morgenen, da forældre ikke må komme på Skroget. 

123-Kronen består af: Alfred, Victor, Daniel, Sergiy, Silje, Ronja, Erika, Emma, Liva (Marinus og 

Wilma) og skal blive i de lokaler, de allerede er i nu og med de retningslinjer, som I forældre 

allerede kender. Børnene inddeles selvfølgelig i mindre legegrupper dagen igennem, helt som vi 

gør nu. 

ABC-gruppen skal nu holde til i medborgerhuset på skolen (spørg, hvis I ikke ved, hvor det er). I må 

desværre ikke gå gennem skolen og derfor foreslår vi, at I parkerer på p-pladsen ved multibanen 

og går gennem skolegården. Garderoben er lavet i den ”officielle” indgang til hallen, børnenes 



navne er sat på knagen og deres skiftetøj henter vi derover. I skal vaske hænder med børnene, 

som nu, på toilettet i garderoben ved hallen og i garderoben vil der også stå et køleskab, hvor 

børnenes madpakker og drikkedunk skal i. Børnene skal beholde deres sko på, da I igen skal 

igennem skolegården og over til medborgerhusets indgang (I finder den bag teltet i skolegården) 

Børnene skal afleveres ved døren i medborgerhuset. Vi benytter primært Krattet som udeareal og i 

de sidste eftermiddagstimer vil vi være på skolens legeplads, i teltet eller i Borgerhuset. 

 

Vi ved godt, at det kan være vanskeligt, når man skal aflevere flere børn i Børnehuset og børnene 

ikke må komme med rundt i de forskellige grupper. Sig til hvis I får brug for hjælp – så løser vi 

dette sammen. 

I vil støde på Lasse og Maja i hverdagen – vores fantastiske vikarer, som børnene allerede kende, 

er en del af et fast skema, for at vi kan leve op til vores nye retningslinjer. Desuden er Søren (lærer 

på skolen) også en del af skemaet. 

Slutteligt vil jeg lige sige, at hvis I ser en voksen sidde på bænken, mens børnene leger, med en kop 

kaffe i hånden og ikke laver en dyt, så er den god nok – I denne tid holder vi nogle gange en 

”pause” ude mellem børnene, fordi vi ikke kan gå fra som normalt. Jeg nævner det, fordi det ser så 

underligt ud, at man bare sidder der og blomstrer, men nu kender I grunden (:  

 

Vi glæder os til endnu en uge i Børnehuset. 

Med Venlig hilsen 

Ditte 

 

 


