
 
 

Kære forældre til børn i Børnehuset 

I dag er sådan en dag, hvor man lige tænker en ekstra gang over, hvad det er for en verden, vi er en del af 

alle sammen og som vi ikke kan undslå os. I dag ruller testbilen nemlig ind på parkeringspladsen for første 

gang. Alle medarbejdere i børnehuset opfordres til at blive testet ugentligt, da vi har kontakt med mange 

menneske qua vores job. Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at vi skulle ende der. Men 

sådan er hverdagen nu engang, i hvert fald for en stund og så er det jo dejligt, at testbilen svinger forbi 

ugentligt, så vi ikke skal valfarte til Aalborg, Viborg eller Aars. 

Ugen har budt på to gange farvel. Vi har sagt farvel til Marianne i Køkkenet og Nina, som har været i 

virksomhedspraktik hos os. Ja, Nina har vi faktisk ikke sagt farvel til, da hun er sløj og derfor ikke må komme 

i Børnehuset. Vi har heldigvis stadig Irla, som kan hjælpe os i køkkenet – så mad skal vi nok få (: Og noget 

lækkert noget af slagsen. Irla er en knag i et køkken.   

Annita holder ferie i næste uge og derfor vil børnene i Børnehaven møde lidt andre voksne, end de er vant 

til i hverdagen. Heldigvis er det ikke fremmede mennesker, tvært imod, det er nemlig Helle og Lene fra 

vuggestuen. Må vi godt det under corona – ja det må vi heldigvis godt. Hvis I har brug for en forklaring på, 

hvorfor man må det – så sig endelig til. 

Restriktionerne som vi kender i dag, er jo blevet forlænget og dermed fortsætter anbefalingen om, at man 

holder børnene hjemme hvis muligt, giver dem kortere dage eller fridage. Vi har stadig brug for komme og 

gåtider fra uge 6 og frem, så vi kan strukturere vores hverdag i Børnehuset. Dette gælder både for 

vuggestue, børnehave og SFO. 

Mine fredagsbreve er simpelthen SÅ deprimerende i disse tider – heldigvis er hverdagen langt fra sådan i 

Børnehuset. De børn der har brug for at komme i Børnehuset, de mødes stadig med åbne arme, smil på 

læben og af personale der bobler af gode ideer, for at give børnene den bedste hverdag og det fortsætter vi 

med.  

Vi ønsker jer en rigtig dejlig weekend. 

Med Venlig Hilsen 

Personalet i Børnehuset.  


