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Kære forældre 
 
Vi glæder os alle til at starte op igen i børnehaven 
Det er vigtigt, at det foregår gradvist, langsomt og kontrolleret. 
Derfor har vi brug for jeres hjælp, forståelse og tålmodighed. 
 
I det følgende vil vi give jer oplysninger om de overvejelser og planer, vi har lagt for 
genåbningen. 
 
Vi vil gerne indledningsvis gengive sundhedsmyndighedernes udmeldelse om at:  
“Børn er børn, og det skal de have lov til. Retningslinierne er lavet for de 
voksne og det er vores ansvar at rumme børnene i det” 
 
Når vi starter igen onsdag d. 15. april. er der 23 børn tilmeldt børnehaven. 
Heraf vil 21 børn bruge tilbudet. 
 
Ifølge sundhedsmyndighedernes anbefalinger, kan vi betegne denne gruppe børn 
som en enhed. Dernæst indtænker vi børnene i deres farver som lege og 
aktivitetsgrupper, hvori de er opdelt i drenge og piger. Disse farver kender de i 
forvejen fra deres hverdag i børnehaven. 
 
Vi har et dejligt uderum, og det vil vi bruge i videst mulig omfang. 
Pedellerne er blevet færdige med vores skur, som også indtænkes som et 
aktivitetsområde. 
 
Selvom vi glæder os til at se jer, skal fysisk kontakt som håndtryk og kram undgås 
mellem de voksne. 
 
Når I møder om morgenen: 
 
Vi henstiller til at I vasker hænder inden I kører hjemmefra. 
Børnene skal enten vaske hænder eller bruge håndsprit ved ankomst. Dette er 
forældrenes ansvar. 
Der er håndsprit tilgængeligt ved indgangene til vores garderober i begge ender af 
stuehuset. 
Der vil ligeledes være håndsprit til rådighed ved indgangen til legepladsen. 
 
Her vil der ligeledes være ophængt information om sundhedsstyrelsens anbefalinger 
om at forebygge smitte. 
 
Fra kl. 8.00 vil det være muligt at starte dagen på legepladsen.  
Det vil være muligt både at aflevere frugt, drikkedunk og madpakken udenfor.  
Vi sørger for at madpakken kommer ind i køleskabet.  
Det er en god ide at barnet er iført deres udetøj/flyverdragt hjemmefra. 
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Hvis man møder før kl. 8.00, vil man blive passet i underetagen i stuehuset. Her vil 
der blive serveret morgenmad frem til kl. 7.30. 
 
I skal i den kommende periode ikke flytte børnenes brik på vores opslagstavle, men i 
stedet fortælle personalet hvornår jeres barn bliver hentet. Mange forældre vil 
genkende dette system som også bliver brugt i storegruppe og SFO. 
 
Garderoben: 
 
Forældre skal være særlig opmærksomme på at holde god afstand i garderoben. 
Hvis I ser at der er 3 forældre i garderoben, må I vente med at gå ind.  
 
Dernæst opfordrer vi til, at man ikke bruger garderoben til snak mellem forældre 
indbyrdes. Det skal foregå udenfor - med afstand. 
Dette gælder ligeledes når I henter jeres barn. 
 
Afsæt derfor gerne mere tid end I plejer til at aflevere og afhente jeres barn. 
 
Måltider: 
 
Alle vores måltider vil så vidt muligt foregå udenfor. 
Børnene vil sidde i grupper med den farve, som de tilhører.  
 
Frugtposen: 
Indholdet i frugtposen skal svare til to frugtmåltider. 
Vi hjælper børnene med ikke at spise alt det der er i frugtposen til formiddagsfrugt.. 
Frugtposen skal afleveres i en plastik kasse, som er markeret med den farve jeres 
barn har. 
Det betyder, at I skal sende frugt og knækbrød eller lign med, som ikke behøver at 
være opbevaret på køl. 
 
Fredagsboller: 
Vi vil i den kommende periode ikke servere fredagsboller 
 
Båldage: 
Der vil i den kommende tid ikke serveres mad tilberedt over bål. 
 
Drikkedunken: 
Alle børn medbringer deres egen drikkedunk, som er fyldt med vand hjemmefra. Det 
er vigtigt med tydeligt navn på. 
Drikkedunken afleveres ligeledes i en plastkasse, som er markeret  med den farve 
jeres barn har. 
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Madpakken: 
Alle madpakker afleveres i køleskabet i børnehaven, hvis man møder tidligt. Efter kl. 
8.00 kan den afleveres på legepladsen og de voksne vil sørge for, at den kommer på 
køl. På den måde undgår vi, at I behøver at gå ind i børnehaven om morgenen. 
 
Spisetider: 
Der vil i den kommende periode ikke være fælles morgensamling indenfor. 
Vi har opdelt legepladsen hvor børnene spiser i deres grupper, på følgende 
tidspunkter i børnenes grupper.  
kl. 9.00 Formiddagsfrugt 
kl. 11.00 Madpakker 
kl. 14.00 Eftermiddagsfrugt 
 
Fødselsdage: 
 
Vi vil i den kommende tid ikke tage på besøg i hjemmet til fødselsdage. 
Barnet må gerne medbringe noget til de andre børn, som er pakket ind enkeltvis fx 
is. 
 
Legetøj: 
 
Det vil ikke være muligt at afholde legetøjsdage.  
Dernæst er det meget vigtigt at børnene, de øvrige dage, heller ikke medbringer 
legetøj hjemmefra. 
 
Tøj - Skiftetøj: 
 
Børnene skal have rent tøj på hjemmefra. Det er en god ide at ankomme i udtøj hvis 
man kommer fra kl. 8.00 og frem. 
Vi er ude hver dag, så husk påklædning efter vejret.  
I kommende overgangsperiode er det en god ide både at medbringe flyverdragt, 
regntøj og termotøj. 
Hvis overtrækstøjet bliver vådt skal det med hjem for at tørre. 
Skiftetøjsposen skal være fyldt op hver dag.  
Vi vil så vidt det er muligt gerne undgå at låne vores skiftetøj ud. 
 
Sovebørn: 
 
Hvis dit barn skal sove til middag, skal I medbringe jeres egen sovepose/dyne/pude 
og lagen, som I får ansvaret  for at vaske hver dag.  
Sundhedsstyrelsen stiller krav om, at det bliver vasket dagligt ved 80 grader. 
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Vi skal gøre mere rent end vi plejer: 
 
Vi har lavet en plan over hvornår og hvordan vi rengører både legetøj og 
kontaktflader i børnehaven. 
Der vil være legetøj som er pakket væk, som dermed ikke skal rengøres. 
De voksne har lavet en plan over, hvordan rengøringen organiseres i dagligdagen. 
Dernæst har vi fået en frivillige hjælpere - Sylvesters mormor og morfar - som vil 
hjælpe med den daglige rengøring af legetøjet. 
 
Vi skal vaske hænder ofte: 
 
Vi har i forvejen en god vaske hænder kultur i børnehaven. Det skal vi fortsætte 
med. 
Børn og ansatte vasker hænder efter toiletbesøg, når man har pudset næse, før 
spisning og ved synligt beskidte hænder. 
Dernæst er det os pålagt at både børn og voksne i børnehaven skal vaske hænder 
hver 2. time. 
 
Det har vi udarbejdet følgende plan for: 
Børnenes hænder er med jeres hjælp rene ved ankomst. 
Vi vasker derefter hænder med dem kl. 9.00 - kl. 11.00 - kl. 13.00 - kl. 15.00 og I 
forældre har ansvar for at vaske hænder med dem inden I går hjem. 
 
Legepladsen: 
 
Vores legeplads vil fortsat være lukket for andre end vores egne børn. 
Børnehavens børn skal lege på børnehavens legeplads og kan ikke komme på 
besøg i SFO. Vi vil i den kommende periode ikke benytte børnehavens cykler. 
Der vil være en tydelig markering af, hvor børnene må gå til på legepladsen. 
 
Ansatte: 
 
Vi har ansat to medhjælpere Josefine Gram og Ida Madsen som medhjælpere i 
børnehaven, storegruppen og SFO, for at hjælpe os med at klare rengøringen og 
pasningen af børnene.  
Tinas dreng Linus er helbredsmæssigt i risikogruppen, derfor kan Tina for en periode 
ikke varetage sit arbejde i børnehaven. 
Maren Krab som tidligere har været ansat, vil være tilkaldevikar. 
Herudover vil de voksne i børnehave og SFO omlægge deres arbejdstid, således at 
vi får færrest mulige voksne til at passe Jeres børn. De voksne vil være meget 
opmærksomme på god hygiejne, når de skifter fra en børnegruppe til en anden. 
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Hvad kan I gøre hjemme: 
 
Gentag gerne de gode hygiejnevaner om god håndvask derhjemme og tal gerne 
med barnet om at når det skal i børnehave skal vi vaske hænder ofte. 
Se gerne vores vaske fingre film på Facebook. 
 
Ved legeaftaler uden for børnehaven anbefales, at der leges med så få børn som 
muligt og kun med børn fra børnehaven. 
 
Tal med jeres børn om, at det er en anderledes hverdag de vil opleve i børnehaven. 
 
Brug kun børnehavens åbningstid i det omfang som er nødvendigt: 
 
Vi opfordrer til at I kun bruger børnehavens åbningstid i det omfang som I har behov 
for. Dvs at I skal hente jeres børn, hurtigst muligt om eftermiddagen. 
Fra kl. 16.00 - 17.00 er der nødpasning for børn, som ikke har mulighed for at blive 
hentet. 
Hvem må komme i børnehave og hvornår er man syg? 
 
Man må komme i børnehaven når man IKKE har symptomer på sygdom. Dvs. at har 
man selv milde symptomer på sygdom - som forkølelse, skal man blive hjemme til 
man er rask. Man er rask, når man har været uden symptomer i 48 timer. 
  
Hvad sker der, hvis man bliver syg i børnehaven? 
 
Hvis et barn bliver syg imens det er i børnehave, skal man hurtigst muligt hentes og 
blive hjemme i 48 timer efter sidste symptomer er væk. 
  
Hvad sker der, hvis man får konstateret Covid-19? 
 
Hvis en person der har været i børnehave, storegruppe, skole og SFO  konstateres 
smittet med Covid-19 SKAL man informere Rødding Friskole & Børnehave herom 
med det samme. Kontakt os på telefon nr. 74841542. eller direkte til Charlotte på 
22421542.  
Vi vil herefter informere det personale og de børn/familier, som har været i kontakt 
med den smittede.  
  
Hvad sker der, hvis en anden i husstanden er påvist smittet med Covid-19? 
 
Hvis én i den husstand man bor i, er konstateret smittet med Covid-19 må man ikke 
komme i børnehaven, storegruppe, SFO og skole på Rødding Friskole & Børnehave.  
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