
 

Kære forældre i Børnehuset 

Corona mig her og Corona mig der – ja temaet for første halvdel af 2020 står vist hugget i granit og dyppet i 

sprit. Og det er desværre ikke ovre endnu. Vi har endnu engang modtaget nye retningslinjer fra 

Sundhedsstyrelsen, men denne gang er de meget anderledes end sidst. Denne gang er de meget generelle 

og åbner op for fortolkning. Retningslinjerne efterlader os derfor med en masse spørgsmål, som vi behøver 

svar på, inden vi for alvor kan tage dem i brug. Vi besidder desværre ikke den sundhedsfaglige viden, der er 

nødvendig for at vurdere, hvad der er forsvarligt og hvad der ikke er i forhold til sundhedsaspektet – så det 

vil vi meget gerne, at folk med den rette uddannelse tager stilling til og derefter lader os gøre, hvad vi er 

bedst til. Nemlig at give ungerne en tryg, sjov og lærerig hverdag på trods. Denne bold er kastet videre og 

vi venter i spænding på svar, så vi stadig sikre os, at vi passer på børnene og mindsker risikoen for smitte. 

Derfor vil I opleve, at vi i næste uge fortsætter som hidtil i grupperne – dog med de tiltag, som allerede er 

meldt tydeligt ud. Så ikke de store ændringer for jer forældre i første omgang. Jeres børn skal stadig 

afleveres i de samme grupper, være indsmurt i solcreme ved ankomst, vaske hænder som det første, 

forældre skal aflevere udenfor stuerne og opholde sig mindst muligt i institutionen osv.  

Corona betyder desværre også, at planerne for vores kommende skolestartere er ændret. Ændringerne 

skyldes, at vi grundet vores nye hverdag, ikke må tage børnene med over i skolen og være sammen med 

Lillegruppen og Birthe. Så ideen om at vi stille og roligt kunne begynde at være med i undervisningen, spise 

madpakker sammen, lege med de andre børn osv., ja den er desværre sparket til hjørne. Betyder det så, at 

vi slet ikke vil forberede børnene inden opstart. Nej, overhovedet ikke. Vi har bare lagt hovederne i blød og 

grubler nu over en ny plan. Og den skal nok blive god og med børnenes behov bedst muligt i fokus, så de 

stadig får en tryg og god skolestart. Imens der tænkes, glæder vi os over, at børnene allerede har været 

vant til at væres sammen i SFOen, at vi er et lille sted og skolen derfor ikke er ukendt og farlig grund og at 

Birthe har kigget ned i ABCgruppen hver morgen, når SFObørnene skulle i skole. Det skal nok blive en god 

skolestart. 

Forældre til børn i SFOen (skolebørn) må meget gerne sende en mail til dittea@overladefriskole.dk eller 

sende en sms til 28995215 – vi har brug for en oversigt over jeres brug af SFOen indtil sommerferien og 

selvfølgelig i ferien, hvis I allerede har et overblik over denne. På denne måde kan vi lave et skema, som 

tilgodeser børnene, retningslinjerne, men samtidigt også udnytter vores personaleressourcer bedst muligt. 

På forhånd tak. 

Åh hvor bliver det skønt, når børn bare kan være børn og lege på kryds og tværs af alder og grupper, uden 

at vi skal tænke smitte. Bare rolig nu stopper jeg, før det hele bliver en jammerdal. Man skal nemlig bare gå 

en tur rundt i Børnehuset, snakke med børnene, se dem lege og opleve alle de fede og fantastiske ting, 

som personalet laver sammen med dem, ja så smiler man igen og  

tænker, at det hele ikke er så tosset endda. Og nu hvor I ikke må være ret meget i institutionen, ja så 

bombarderer vi jer altså med billeder på Facebook – for I skal ikke snydes.  

Jeg vil slutte fredagsbrevet med at præsentere Majken. Majken er vikar for Jette i vuggestuen, da Jette er 

sygemeldt. Nogle af jer kender måske allerede Majken fra Overlade og fra friskolesammenhæng. Majken er 
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uddannet pædagog og har tidligere arbejdet i vuggestue, så hun er lynhurtigt faldet til og børnene hár 

luret, at hun er fuld af smil, kram, trøst, leg og gode ideer.  

 

Vi ønsker jer en skøn weekend 

Med Venlig Hilsen 

Personalet i Børnehuset. 

 

NB: Husk at Børnehuset i næste uge har lukket torsdag og fredag. 

 


