VIGTIG INFORMATION TIL FORÆLDRE i Område Øst – 13. april 2020
Alfehuset/Svend Gønge, Børnely, Ellebæk, Grønnebakken, Kornblomsten,
Lillevang, Nattergalen, Pilegården, Sommerfugl, Tappernøje Børnehus

Kære forældre til børn i dagtilbud i Område Øst

GENÅBNING AF DAGTILBUD
Igennem påsken er der arbejdet på højtryk for at sikre, at alt kan foregå forsvarligt, til vi
åbner alle vores dagtilbud onsdag 15. april. Vi glæder os til at se jeres børn igen og glæder os
til sammen med jer forældre at passe på hinanden og give børnene den bedst mulige hverdag.

Vi vil med denne skrivelse give jer en række vigtige informationer og desværre også
henstillinger til hvad der kan tillades og hvad der ikke accepteres. Det virker en kende stramt
og firkantet, men det er de vilkår der er i forhold til en langsom genåbning og som vi er sikre
på der er forståelse for.

Nedenstående er en række ting der er af generel karakter for alle institutionerne. Derudover
vil I modtage nogle mere specifikke uddybninger fra jeres ”eget” dagtilbud. Som skrevet i går
er der stor forskel på vores fysiske rammer og på størrelsen af institutionerne. Der er f.eks.
forskel på om der er en eller flere indgange og det i sig selv kræver forskellige løsninger.

TIDER FOR PASNING
Som skrevet tidligere er vi meget afhængige af at kende jeres behov for pasning og kommeog gåtider. Dette for at kunne være helt præcise i vores planlægning de enkelte steder. Vi skal
sikre at I kan komme i forskellige intervaller og nogle steder vil vi så vidt muligt modtage
udendørs. Derfor er der også flere af jer der er blevet ringet op henover påsken. Det er nemlig
sådan, at vi ikke må modtage jeres barn, hvis I ikke er tilmeldt. Derfor har vi også appelleret
stærkt til, at det er så realistiske tider som overhovedet muligt I har skulle skrive. Det er bl.a.
skrevet ud på Næstved Kommunes hjemmeside og det er ene og alene i forhold til
planlægningen og sikring af de sundhedsmæssige hensyn.

SKÆRM, Nembørn
Alle skærme vil være slukkede. Dette af hensyn til hygiejnen. I må meget gerne tjekke ind på
jeres mobil, hvis I plejer at gøre det.

ANKOMST TIL INSTITUTIONEN OG HÅNDHYGIEJNE
Alle voksne skal bruge den opsatte håndsprit ved ankomst. Børnene skal have vasket hænder
ved afgang fra hjemmet. Medarbejderne sikrer, at alle børn lige efter aflevering får vasket
hænder i institutionen. Der er uddelt instruktionsplancher til personalet og udarbejdet skemaer
som personalet fører over børnenes håndvask.

Der må kun være en voksen der afleverer og henter barnet. Der må ikke komme søskende
med der ikke går i institutionen. Hvis der skal afleveres flere børn i samme institution, skal
først afleverede barn blive i den gruppe der afleveres til og må ikke gå med til næste
gruppe/stue.

Det er overordentligt vigtigt, at der tages ansvar, så I venter udenfor hvis der opstår ”kø”. Sæt
god tid af, så der er plads til ventetid. Der skal holdes afstand!! Hvis I venter på aflevering, så
er det jeres ansvar, at jeres barn bliver ved jer. I skal også være opmærksomme på, at både
”komme og gå” sker så hurtigt som muligt.

I vil også i forhold til dette punkt få nærmere instrukser fra jeres institution. Nogle steder vil
der stå en personale klar til at lave ”fordelingen”, andre steder skal der afleveres udendørs,
nogle steder er der lavet ensretning osv. Som før omtalt, forskellige huse giver forskellige
løsninger. HUSK AFSTANDEN. Kig også på de plakater der ophænges om det
sundhedsmæssige.

KAN ALLE BØRN SENDES AFSTED OG HVAD HVIS DER OPSTÅR SYGDOM?
Alle raske børn kan sendes i dagtilbud. Men er dit barn det mindste syg, skal du holde det
hjemme. Hvis der er Covid-19 i hjemmet må barnet ikke sendes afsted. For øvrige spørgsmål
om sygdom og forhold i hjemmet, læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk I
skal være forberedte på, at der vil blive ringet til jer ved mindste sygdomstegn, der er
desværre nultolerance i forhold til sygdom. Hvis et barn bliver sygt i institutionen, vil et
personale og barnet være i et lokale for sig selv.

Der er til alle institutioner udleveret et antal masker, de må kun anvendes, hvis et barn bliver
sygt og kun i det lokale hvor der ventes på en forælder.

Hvis det opstår, vil der selvfølgelig blive talt om dette med barnet, på en måde der er
alderssvarende.

MORGENMAD
Som udgangspunkt serveres der ikke morgenmad i den kommende ekstraordinære periode,
hvorfor de skal have spist hjemmefra. Der kan dog være børn der afleveres så tidligt, at de
skal have morgenmad. Det vil I også blive informeret om i jeres institution i forhold til tiderne,
som vil være anderledes end I kender dem.

MAD, FRUGT OG DRIKKEVARER
Madpakken/madpakker skal være pakket i papir (ikke stanniol) og i en pose. Hvis der er
forskelligt til formiddag/eftermiddag, så skriv det på posen
Frugt lægges også i en pose.
Husk navn på poserne og ingen knuder, da barnet selv håndterer det.
I må IKKE medbringe drikkedunke. Der bliver sørget for drikkelse af enten engangskrus eller
glas der vaskes efter brug.
De voksne hjælper børnene i det omfang det er nødvendigt, hvilket selvfølgelig er særligt
gældende i vuggestuerne. Men tænk over, at de voksne skal i så lidt berøring som muligt med
barnets mad.

SOVEBØRN
Da der skal være afstand imellem sovebørnene, vil der for nogle være andre sovesteder. Der
er også særlige krav til vask af sengetøj. I vil blive informeret om, hvordan det konkret er hos
jer. Mange steder vil der være brug for, at I forældre tager sengetøj med til jeres børn.

FØDSELSDAGE
Der må ikke medbringes noget med fra hjemmet til uddeling. Institutionen sørger for at der
indkøbes noget til fejringen af jeres barn.

LEGETØJ
Der må IKKE medbringes legetøj fra hjemmet. Desuden vil en del af institutionens legetøj blive
pakket væk af hensyn til arbejdet med vask af legetøj to gange dagligt.
Der må gerne medbringes den vanlig sut, nusseklud, sovebamse der bruges til trøst og når de
skal sove. Prøv at gøre det til en måske ny god vane, at lægge det i barnets taske allerede
hjemmefra.

HVAD SKAL FORÆLDRE I ØVRIGT GØRE?
Det er vigtigt, at alle børn medbringer tøj, der passer til vejret, da de kommer til at være
udendørs så meget som muligt.

Vi kommer også til at træne god håndvask – men øv det gerne også hjemme.

Og – så håber vi, at vi sammen kan lykkes med den kæmpe udfordring det er, at der er en
hverdag, der ser meget anderledes ud. Et er sikkert, vi vil gøre vores til at det lykkes og at vi
medvirker til, at I oplever at I trygt kan aflevere jeres barn! Vi glæder os nemlig.

Det ser ud til vejret er med os. Så husk at smøre jeres barn med solcreme. Solen kan være
skarp i foråret.

BLIVER DET EN NORMAL HVERDAG?
Vi vil gøre alt for at give jeres barn en god og tryg dag. Vi vil, for at sige det lidt firkantet,
prioritere sundhed frem for læring og pædagogik. Det betyder, at der ikke foregår
pædagogiske aktiviteter, som I kender dem. Da vi har en stor opgave med opdeling af børnene
i mindre legegrupper, vil jeres børn ikke nødvendigvis lege med de samme som de legede med
før coronaen. Og muligheden for at lege med hvem man vil er heller ikke til stede.

Det bliver altså en anderledes hverdag, jeres børn møder. Det bliver også en anderledes måde
at hente og bringe på. Hver institution har forskellige muligheder.

Vi sikrer tryghed og omsorg for det enkelte barn og fællesskabet. I den kommende tid bliver
det store fællesskab afløst af mindre og faste legefællesskaber. Børnene kommer til at opleve
voksne der er tilstede i nærværet, og som drager omsorg for og trøster barnet når der er
behov for det.

HVAD MED EKSTRA RENGØRING?
Vores rengøringsleverandør har fået vejledning fra Sundhedsstyrelsen om, hvordan
rengøringsopgaven skal prioriteres og sikres i den næstkommende tid, og vi har bedt dem om
at oplyse og vejlede alle deres medarbejdere. I alle daginstitutioner vil der blive udført
almindelig daglig rengøring udenfor institutionernes åbningstid, og der er en plan om ekstra
rengøring af toiletter. Derudover vil alle berøringsflader, dvs. lyskontakter, vandhaner,
køleskabslåger, gelændere, armlæn mv., vil blive rengjort og desinficeret to gange dagligt.

Medarbejderne vil selvfølgelig sikre den løbende aftørring og desinfektion efter børnenes
toiletbesøg, aktiviteter m.m. Legetøjet vil alle steder blive vasket to gange dagligt med vand
og sæbe.

AFSTAND MELLEM HINANDEN
Fysisk kontakt undgås mellem de voksne. Derfor bliver der heller ikke givet håndtryk til voksne
og til f.eks. nye forældre.

HVAD HVIS MIT BARN HAR SKIFTET DAGTILBUD?
Hvis dit barn i lukkeperioden har skiftet dagtilbud eller har fået plads, skal dit barn møde op
det nye sted, hvor I vil blive taget godt imod. Hvis I ikke har lavet en aftale om den første tid,
så kontakt endelig jeres dagtilbud, så I sammen kan lave den bedste plan for opstarten.

HVAD HVIS DER ER CORONA I FAMILIEN?
Regeringen har i går meddelt, at børn hvor der er Corona smittede i hjemmet IKKE må møde
op i dagtilbud.

EN STOR TAK
Vi vil gerne endnu engang takke alle forældre og børn for, på bedst mulig måde, at have
bidraget til, at vi nu kan begynde en langsom genåbning af vores dagtilbud. Ingen skal heller
ikke være i tvivl om, at alle medarbejdere igennem lukningstiden har udvist kæmpe
ansvarlighed, for at løse opgaver såvel hjemmefra, som opgaver i forhold til nødpasningen.

SPØRGSMÅL
Hold jer ikke tilbage med at spørge ind til usikkerheder eller noget der ikke er tydeligt. Der er
meget kommunikation og der er også gentagelser, men som før skrevet vil vi hellere skrive
noget to gange end at undlade det. Og så er der det faktum, at den situation vi er i, er der
ingen der overhovedet har erfaring med eller tilnærmelsesvis har prøvet noget der ligner. Så
det virkemiddel vi har, er at følge de anvisninger vi får og så gå til opgaven med den glæde
det i øvrigt er, at være sammen med børnene og der vil også være masser af god udvikling.
Og vi skal passe på både børn, forældre og medarbejdere og på hinanden!

Hold jer fortsat orienteret på www.naestved.dk og NemBørn.
Med venlig hilsen
Alle ledere i Område Øst

