
 
 

Kære forældre til børn i Børnehuset 

Tusinde tak for den måde I har taget imod endnu et sæt nye retningslinjer i Børnehuset, hvor I nu skal 

aflevere jeres guld udenfor eller i glasgangen. I skal vide, at der er en mening med galskaben og at det 

virkelig skaber en tryghed for personalet, da vi minimerer antallet af direkte kontakter i løbet af en dag og 

heldigvis, og vigtigst af alt, så ser det ud til, at det også fungerer for børnene.  

Dog er vi er allerede blevet nødt til at rette lidt til, da vi kan se, at systemet i børnehaven ikke fungerer 

optimalt. Selvom det er træls at vente udenfor i kulden, så må der kun være en familie i glasgangen ad 

gangen. Desuden har vi flyttet HELE garderoben op i glasgangen, da vi brugte for lang tid på at hente ting i 

kælderen, som så går fra børnene. Børnenes huer, vanter osv. er i trækasserne på krokodilletoilettet. Vi vil 

gerne, hvis I fjerner alt fra gulvet, inden I tager hjem, så rengøringen kan komme til og tager 

flyverdragten/vanterne/huen osv. med hjem til tørring, hvis den er våd.  

I Vuggestuen får man hver fredag alt skiftetøj, flyverdragt osv. med hjem – nu hvor I ikke selv komme ind i 

institutionen, er det jo umuligt for jer at følge med i, om jeres barn har de ting, han/hun skal bruge i kassen. 

Vi skal nok få det til at lykkes (: 

De allerede gældende retningslinjer er blevet forlænget indtil 7. februar og dermed er der stadig en 

opfordring til, at man holder sine børn hjemme, hvis man har mulighed for det, grundet smittetrykket og 

usikkerheden omkring den nye og smitsomme mutation og en bøn om, at I melder komme/gåtider ind på 

jeres barn. Vi ved godt, at det kan være svært at se bare en uge frem, men vi har virkelig brug for dette 

overblik i denne tid.  

I skal vide, at hverdagen stadig er fyldt med smil, knus, varme, læring og omsorg for jeres børn – den del går 

vi aldrig på kompromis med, uanset hvad corona byder os. 

I de to sidste uger har Roel, Ronja og Leas far, knoklet med at få renoveret vores skur. Skuret skal blive et 

”inderum” udenfor, hvor der er mulighed for at sidde, få varmen og hygge sig i kulden. Vi knokler på med at 

få de sidste ting ordnet, så vi kan tage vores skur i brug. Tak Roel, for din enorme hjælp. 

Vi ønsker jer en rigtig dejlig weekend. 

Med Venlig Hilsen 



 
Personalet i Børnehuset.  


