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Velkommen tilbage 
Jeg håber alle har haft en dejlig sommerferie og set noget af vores dejlige Danmark. 

Alle børn er ved at være tilbage og gensynet med kammeraterne er stor.  

Efter de store er startet i skolen, skal nye legerelationer dannes og børnehierarkiet 

genetableres. Det kan godt betyde lidt uro i den ældste del af børnegruppen. Men det er 

noget vi er vant til at se og er helt naturligt i børnegruppen.  

 

Hverdagen lige nu 
Vi har stadig lukkede låger for forældre, da vi har vurderet at vi, med vores adgangsforhold, 

ikke kan opretholde afstandskravet på 2 meter. Mens vi kan være ude fra morgenstunden, 

giver det god mening at åbne ude, men vi tager jævnligt beslutningen op til revurdering, 

efterhånden som efteråret trænger sig på. 

 

Vi arbejder stadig stuevis, holder afstand og følger de givne regler kommunen udstikker for 

dagtilbud. For hvis vi bliver ramt af sygdom, kan vi nøjes med at sende de berørte stuer hjem 

og ikke alle børn og voksne.  

Selvom vi arbejder stuevis, er dagligdagen ikke som den plejer. Børnene kan ikke frit lege 

hvor de vil med hvem de vil. Personalet kan ikke arrangere aktiviteter på tværs af stuerne. 

Personalet kan ikke afholde de stuemøder som de plejer at afholde i middagsstunden. Fordi 

de ikke må blande sig med de andre stuers børn. Der er selvfølgelig både fordele og ulemper 

med at være så lukket om sig selv stuevis og vi arbejder på at finde løsninger, der tilgodeser 

både børn og voksne.  

 

Vi oplever at flere børn er til test og vi skal hver dag indberette hvor mange vi har til test og 

hvor mange smittede vi har i hele dagtilbuddet. Derfor er det vigtigt, at I ringer eller mailer 

svar på test, så snart I får det.  

 

Vi er opmærksomme på, at der lige nu er mindre kommunikation mellem jer og personalet, om 

jeres barns dagligdag. Derfor skal I ikke tøve med at ringe og snakke med en pædagog om 

jeres barn, hvis I får et behov. Personalet vil fortsat skrive breve om hverdagen, men det vil 

altid være lidt overordnet og ikke personligt på et enkelt barn.  

 

Da der var mange børn, der skulle i skole og nogle stykker som flyttede, får vi en del nye børn 

nu og løbende resten af året.  

 

 



 
Personaleopdatering 
1. maj ansatte vi Patrick i Camillas barselsvikariat. Han har før været i huset, så han er 

hurtigt faldet til. Efter sommerferien har vi ansat James i en fast stilling i huset. James er 

uddannet pædagogisk assistent og er lige nu tilknyttet Rød stue. Derudover har vi ansat Ida 

som pædagogmedhjælper indtil 31.12, hun er pt også tilknyttet rød stue. Hendes timer 

kommer fra midler regeringen har givet til bedre normeringer. Så stuerne ser således ud lige 

nu. 

 

Rød stue: Lisbeth (pæd), Patrick (pæd), James (pa), Ida (pæd.medhjælp). 

 

Blå stue: Martin (pæd), Sophia (pæd), Katrine (pæd.stud). 

 

Grøn stue: Sophia (pæd), Henrik (pæd), Jytte (pæd.medhjælp). 

 

 

Lidt praktisk 
I må meget gerne tjekke vejrudsigten inden I tager afsted, så I ved om der skal regntøj og 

gummistøvler med eller helst på barnet, hvis I aflevere i regnvejr.   

 

Parkering ved børnehaven 

Med de nye parkeringsregler for området, er det ikke muligt at holde foran børnehaven uden 

at betale for det, medmindre man har en parkeringstilladelse. Bestyrelsen arbejder på at få 

en ”drop off zone” 15 min parkering på en mindre strækning. 

 

Læs gerne det sidste referat fra bestyrelsens møde d.20.8 her. 

 

Modulskemaer  
Husk at aflevere modulskema for oktober senest den 31.8.19.  

Modulskemaerne ligger nu på hjemmesiden. 

 
Med venlig hilsen 

Karen Uhrskov 

Pædagogisk leder  
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