Til forældre til børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave
Kære Forældre,
Som følge af statsministerens udmeldinger om genåbning af dagtilbud, skoler (0-5. klasse) og
fritidsordninger, så genåbnes alle skoler (0.-5. klasse), SFOér, børnehaver, vuggestuer og dagplejer
i Kalundborg Kommune igen torsdag den 16. april 2020. Åbningstiderne er de almindelige
åbningstider, som I kendte før nedlukningen og som har været gældende i forbindelse med
nødpasningen de seneste uger.
Det er vigtigt at understrege, at Kalundborg Kommune følger de retningslinjer, som
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet. Det betyder dels øget rengøring. Dels øget hygiejne.
Ledere og medarbejdere vil i løbet af tirsdag og onsdag forberede modtagelsen af børnene, så der
er god plads. Det betyder, at borde og stole arrangeres, så der er afstand mellem alle. Derudover
vil det være mulighed for at dele børnene op i mindre grupper samt have en lang række
udendørsaktiviteter. Selvfølgelig under hensyntagen til vejret. Det vil være en god idé med
passende udendørstøj til børnene i denne periode.
Der vil selvfølgelig være en række ændringer i den hverdag som børnene kender. Eksempelvis vil
der være opmærksomhed på, at både børn og voksne vasker hænder. Se eventuelt film fra
Sundhedsstyrelsen om børn og håndhygiejne. Se link:
https://www.youtube.com/watch?v=5ToyUEyV_NI.
Det er vigtigt, at I som forældre holder jer orienteret om de skærpede krav for håndtering af
sygdom. Herunder også at nære kontakter til eventuelt syge modtager information om
forholdsregler i tilfælde af sygdom.
Der henvises til Sundhedsstyrelsens vejledninger. Se link:
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Daginstitutioner-de-smaa-skoletrin-og-afgangsklasserforventes-at-aabne-efter-paaske.
I forhold til at aflevere og afhente, så skal man tage hensyn til hinanden, ligesom man gør andre
offentlige steder, så der ikke samler sig mange børn og voksne samtidigt ved indgangen til
dagtilbuddet. Man kan eventuelt benytte forskellige indgange eller vente 2-3 minutter til der er
plads.
Har man snot, feber eller tegn på sygdom, så skal man blive hjemme fra børnehaven, vuggestuen
eller dagplejen indtil 48 timer efter de sidste symptomer.
Af hensyn til planlægning bedes i give en tilbagemelding til jeres dagplejer eller daglige leder i
vuggestuen/børnehaven om I forventer, at benytte jer af tilbuddet om pasning i dagplejen,
vuggestuen og børnehaven fra torsdag den 16. april. Uanset om I har fået givet en tilbagemelding,
så er jeres børn selvfølgelig altid velkommen.
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