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Kære forældre til børn i dagtilbud

I fik i går en overordnet information om, at vi arbejder på at kunne åbne kommunens dagtilbud fra onsdag
den 15. april. Vi varslede samtidig, at det kunne komme til at ske med visse begrænsninger i åbningstid og
aktiviteter.
Vi har nu modtaget de krav og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, der skal være overholdt, for at vi må
åbne. Det er blandt andet krav til hygiejne, rengøring og afstand, som fortsat kan sikre, at vi begrænser
smitten med COVID-19. Det er ikke en nem opgave, og derfor vil tilbuddet til forældre og børn også i den
kommende tid se noget anderledes ud end normalt.
Retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen indeholder bl.a.:






Anbefaling om et væsentlig større gulvareal pr. barn, end institutionerne indendørs har til rådighed
Skærpede krav til rengøring i løbet af dagen og krav om daglig vask af alt sengetøj ved minimum 80
grader.
At undgå samtidig aflevering og gerne at aflevering/afhentning sker udendørs
Opdeling af børn i mindre grupper samt organisering, så børn og medarbejdere bliver i samme
gruppe
Så mange aktiviteter som muligt udenfor – også i mindre grupper

Åbningstider i ugen efter påske (15/4-17/4)
Kommunens dagtilbud åbnes med enkelte undtagelser fra onsdag den 15. april. Enkelte åbner først torsdag
den 16. april eller fra mandag den 20. april.
Der er meget stor forskel på dagtilbuddenes fysiske rammer såvel inde som ude og på antallet af raskmeldte
medarbejdere. Derfor vil åbningstiden for det enkelte dagtilbud blive tilrettelagt efter hvad lokaler, uderum,
personaleressourcer mv. muliggør.
Der gælder altså ikke de samme åbningstider alle steder – men alle steder gælder det, at åbningstiden bliver
begrænset. Vi beder derfor om jeres forståelse for de lokale løsninger i ugen efter påske, og vender tilbage
med information vedr. de efterfølgende uger, når vi har fået de første erfaringer.
I forældre får besked direkte og hurtigst muligt fra lederen af jeres dagtilbud om de specifikke åbningstider,
der gælder for jer, og eventuelt andre begrænsninger i jeres institution.
Hvad er dit barns behov?
Vedhæftet er et skema om behov for pasning i ugen efter påske. For at kunne tilrettelægge åbningen beder vi
om, at det returneres med det samme til lederen af dit barns dagtilbud.
Nødpasning
Det er stadig muligt for forældre, der arbejder i kritiske funktioner eller på anden vis opfylder kriterierne for
nødpasning, at få nødpasset deres børn efter behov. Da alle institutioner bruger tirsdag den 14. april til at
forberede åbningen onsdag den 15. april, skal vi dog bede om, at familier, der modtager nødpasning, så vidt
det overhoved er muligt, afsøger anden løsning denne dag. Hvis ikke dette ikke er muligt, bedes du kontakte
institutionens ledelse.
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Modtagelsen og indkøring af nye børn
En del af dagtilbuddene vil ikke have mulighed for at tage imod nye børn, der skal indkøres i pasning, lige
efter påske. De berørte forældre vil blive kontaktet af deres dagtilbud.
Hvordan kan I som forældre hjælpe?
Hvis I som forældre har en alternativ løsning og har mulighed for at holde jeres børn hjemme i den
kommende uge, er det en stor hjælp for medarbejderne og organiseringen af den nye hverdag. Det giver
bedre mulighed for at omstille det enkelte dagtilbud til at kunne have mest muligt åbent efter uge 16.
Jeg har i dag været i løbende dialog med alle dagtilbuddene og ved, at de gør deres bedste for at tilrettelægge
en god, tryg og sikker åbning for jeres børn. Jeg håber derfor, at I vil bakke op om jeres institution og have
forståelse for de særlige vilkår, som ledere og medarbejdere har i denne specielle tid.

Med venlig hilsen
Sanne Nielsen
Leder af Dagtilbud

