
 
                                        11 juni 2021 

Kære forældre i Børnehuset 

Den 14. juni, altså på mandag, sker det vi har ventet på så længe. Mange af Corona restriktionerne 

ophæves og vores hverdag i Børnehuset bliver tæt på normal igen. Åhhh hvor har jeg glædet mig til at 

kunne skrive det… Er Corona væk?! Nej desværre. Skal vi ikke længere passe på hinanden?! Jo selvfølgelig 

skal vi det. MEN vi, børn og voksne, må igen færdes frit mellem hinanden i Børnehuset. Vuggestuebørn, 

børnehavebørn, SFObørn kan igen få glæde af hinanden og vi kan samle huset igen. Det kan slet ikke 

beskrives, hvor dejligt det er. I forældre skal ikke længere have mundbind på, når I henter og aflevere. I skal 

stadig spritte jeres hænder eller vaske dem, inden I går ind. Hygiejne er et af de fokuspunkterne, som stadig 

er en del af restriktionerne, ellers kan nævnes udluftning, stor fokus på symptomer, tests og daglig 

rengøring af kontaktpunkter indendørs og legetøj. Ja, de ting må vi stadig leve med – men det ændrer ikke 

på min glæde. Vi er på vej tilbage til en NORMAL HVERDAG (: 

En ting som vi i personalegruppen har talt om er, at aflevering/hentning har fungeret super godt for 

børnene under Corona. Der er skabt helt faste rammer for afleveringen og det finder børnene stor tryghed 

i. I afhentningssituationen ved børnene, at når mor og far kommer, så skal de pakke deres egen madpakke 

og drikkedunk og gå til døren og de børn, der let mister fokus i en god leg, ja de bliver ikke forstyrret mange 

gange i løbet af eftermiddagen, når der er andre, der skal hentes.  

Må I så ikke komme ind i institutionen eller ud på legepladsen igen?! Jo selvfølgelig. Det er også jeres 

Børnehus, personalet vil gerne se jer og vi forstår godt, at man som forældre også har et behov for at se 

sine børn i den kontekst, de er en så stor del af. Men man må også gerne stadig bruge klokken eller ringe på 

telefonen, hvis man ikke har dette behov hver dag – fordi det fungerer for børnene. 

Vi har i denne uge haft et tilfælde af børneorm og skoldkopper i Børnehaven – begge dele er smitsomt og 

derfor melder vi ud, så I kan være opmærksom i forhold til jeres børn. 

Fra den 2. august 2021 skal vores åbningstid i Børnehuset øges. Det betyder for jer, at vi åbner kl. 06 og 

lukker kl. 16.45 mandag til torsdag og fra kl. 06-16 om fredagen. Dog er vores fokus stadig, at vi bruger 

vores ressourcer bedst muligt og det gør vi ved, at have flest mulige hænder, når børnene er her. Derfor vil 

I opleve, at vi stadig spørger efter komme/gå tider, så vi bedst muligt kan lave et skema til gavn for 

børnene. I vil også opleve, at vi igen samler vuggestue, børnehave og SFO i de helt tidlige morgentimer og 

igen i de sene eftermiddagstimer. Når det nye skema om lidt skal laves, så tager vi udgangspunkt i de tider, 



 
vi kender fra jeres børn i dag – meld gerne ind i god tid, hvis jeres behov ændrer sig, da vi på denne måde 

bedst muligt kan skabe et skema for en hverdag, hvor fokus er på børnene og god udnyttelse af ressourcer.  

I dette øjeblik er en kæmpe lastbil svinget ind i skolegården – de er kommet med vores brændeovn til 

skuret. Ja, lige nu hvor der er lunt og godt, mangler vi den jo ikke, men hvor bliver det dejligt, når 

temperaturerne igen daler og de små fingre bliver kolde. 

Vi ønsker jer alle en skøn weekend.  

Med Venlig Hilsen 

Personalet i Børnehuset 

 

 

 


