
Kære Forældre og Børn. 

Vi glæder os rigtig meget til at se jer igen og vi håber I alle har haft det godt. Når I vender 

tilbage til børnehaven, bliver det til en noget anderledelse hverdag. Vi tager udgangspunkt i 

nye udstukne retningslinjer og vil gøre hvad vi kan, for at det kan blive en tryg og god dag for 

jeres børn. 

V har valgt at Mariehønen får midlertidig garderobe ovenpå og derfor skal I benytte den 

udvendige trappe. Sommerfuglen benytter indgangene til børnehaven som de plejer. Der vil 

være sprit ved indgangene. Vi opfordrer til at børn og forældre tager afsked og får farvelkram 

udenfor og derefter hurtig aflevering i garderoben. Derefter får børnene hjælp af personalet til 

håndvask inden de går ind på stuen. Hvis der er mange forældre i garderoben, når du skal 

aflevere dit barn, skal du vente udenfor til der er plads. Vi opfordrer til at kun en person 

henter og bringer. Ved afhentning bedes I gå ind af lågen til børnehavens legeplads, da vi som 

udgangspunkt er på legepladsen. 

Vi vil forholde os til de retningslinjer, som vi har fået sendt ud fra Sundhedsstyrelsen og derfor 

vil vi være meget udenfor. Det er yderst vigtigt at der er godt med varmt tøj, huer og vanter 

samt skiftetøj på rummene. 

Børn og voksne vil en stor del af dagen være delt op i mindre grupper for at mindste 

smitterisikoen. 

Der vil blive gjort rent midt på dagen – både toiletter og overflader. Rigtig meget legetøj vil 

være pakket væk og herefter taget frem på skift med dages mellemrum, så virus vil dø af sig 

selv. 
 

Selvom der ikke længere er tale om nødpasning, vil vi i den kommende tid spørge til 

jeres forventede pasningsbehov. Vær søde at taste ind på DayCare for hele ugen, så 

vi kan tilrettelægge ressourcerne bedst muligt. 

VIGTIGT: 

• Da vi ikke bruger DayCare-skærmen i den kommende periode, skal I henvende jer til personalet, når I afleverer 

og henter. 

• Sørg for rigeligt med skiftetøj, da vi er ude det meste af tiden. 

• Sovebørn - skal selv sørger for rent sengelinnede til hver dag. 

• Der må ikke medbringes eget legetøj i børnehuset. 

• Da der ikke må deles mad med hinanden, afvikler vi fødselsdage i Corona perioden ved 

at børnehaven bager en kage. 

• Vi opfordrer til at børnene får solcreme på hjemmefra, da vi er meget udenfor. 

• Børn må komme i børnehuset, når de ikke har symptomer på sygdom. Det betyder, at 

hvis man har symptomer på sygdom, også milde symptomer som forkølelse, skal man 

blive hjemme, indtil man er rask. Se mere på www.sst.dk. 

• I tidsrummet 9.00 – 14.00 vil vi dele børnene i mindre grupper. 

• Børnene vasker hænder ca. hver anden time dagen igennem, de vil hver gang få hjælp 

af en voksen – dette gælder også efter toiletbesøg. Se f.eks. denne lille video på 

Facebook, så I også kan øve jer 

derhjemme: www.facebook.com/silkeborgkom/videos/831929233508525/ 

• Der vil hver dag være en til to, der har ansvaret for rengøring og desinfektion af 

kontaktflader. 

 

 

http://www.sst.dk/
http://www.facebook.com/silkeborgkom/videos/831929233508525/


For jeres barns skyld vil det være en stor hjælp, hvis I derhjemme taler 

om at det er anderledelse at være i børnehaven: 
 

• De skal vaske hænder meget. 

• Vi skal være meget på legepladsen. 

• Maden vil være smurt og bliver delt ud af de voksne 

• Man må ikke dele ud til sin fødselsdag -børnehaven bager kage. 

• At de ikke må have legetøj med. 

 

 

 


