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Kære forældre 
Efteråret er kommet og covid er fortsat en del af vores hverdag. Vi sender jer 

derfor en lille hilsen med informationer. Dette for at være tydelige omkring den 

ramme vi arbejder indenfor med og omkring jer og jeres børn. 

Forældremødet som blev aflyst er udskudt på ubestemt tid. Vi ligger op til, at vi 

planlægger en kreativ forældrekaffe i husene i løbet af efteråret. Dette vil I blive 

inviteret til når, det er forsvarligt at vi samles.  

Vi vil fortsat være meget ude med børnene. Dette er ikke noget vi beslutter 

alene, dette er en ramme som vi har fra vores ministerie i forhold til de 

generelle vejledninger vi skal følge. Det betyder, at det er enormt vigtigt at 

børnene har rigeligt med udetøj med, der passer til vejret. 

Det er også vigtigt at gøre jer opmærksom på, at ved uvejr er vi naturligvis inde 

med børnene. Ligeledes er børnene også inde i løbet af dagen i mindre 

grupper. Vi har altid et vågent øje på, hvad det enkelte barn har behov for.  

Morgenmaden fortsætter i samme rutine som det sidste halve år. 

Fødselsdage: vi fortsætter med samme rutine som det sidste halve år. Vi bager 

til jeres børn og vi går fortsat ikke hjem til fødselsdag, selv om vi så gerne ville.  

Julen 2020. Vi forventer at vi selv skal forestå sammenpasningen i julen. 

Sammenpasningen vil foregå i Levring eller i Storkereden. Vi henter børnetal ind 

i slutningen af oktober, således vi relativt hurtigt kan få et overblik over 

behovet, og give jer der har brug for pasning, besked omkring pasningssted. 

Internt for personalet har covid også konsekvenser for hele det pædagogiske 

arbejde. 

Vi aflyser vores pædagogisk dag og har helt generelt ændret i vores 

mødestruktur.  

Vi ansætter en ung medarbejder til forfalden arbejde i alle Børnehuse som kan 

aflaste personalet i diverse aftørrings og oprydningsopgaver. Ligeledes arbejder 

vi på, at ansætte en pedel, der kan vedligeholde vores legepladser som pt. 

bliver brugt i langt større grad. 
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Vi anbefaler jer at følge informationer fra sundhedsministeriet www.sst.dk og 

Silkeborg kommunes facebookside som løbende kommer med opdateringer.  

Har I spørgsmål er I altid velkommen til at kontakte os. 

På vegne af ledelsesteamet 
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