Nyhedsbrev 8. januar 2021
Gudenådalens Fribørnehave

Nu er vi i gang med et nyt år, og egentlig er vi kommet godt fra start, på trods af den mærkelige tid vi
lever i.
Året er jo, som I ved, startet med restriktioner, også de skærpede. Dem havde vi altså helst været
foruden, men sådan skulle det ikke være. Lige i dag er der kommet nye retningslinjer igen igen, men
dem vender vi tilbage til senere.
Det er en fornøjelse at se på, hvad der egentlig fungerer i vores hverdag – en af de vigtigste ting er,
at alle børn trives og har lys i øjnene. Vi er taknemlige, for alle de glade og opstillingsparate børn vi
har. De klør på og holder humøret højt, vi kan godt mærke de er ladet op efter juleferien – et ekstra
boost til det, har været den smule sne vi har fået i denne uge, og at skolen står tom, så vi kan bruge
hallen
De voksne i børnehaven er også kommet tilbage med fornyet energi, og er nu klar til endnu en tørn i
corona-land, dog er det rart at vide, at foråret kommer tættere på, for hver dag.
I forældre skal vide, at vi er glade for alt den omsorg og opbakning vi kan mærke fra jer, om det så er
i form af snakke, hjemmepasning, fridage, chokolade, brug af mundbind, venten på tur til garderoben,
tidligere afhentning, melden ind af tider, tilbud om aflastning, afspritning af hænder osv osv. Det er
alt sammen en hjælp for os, i vores arbejde med at forebygge smitte af COVID-19 i børnehaven.
Vi tror på, at vi alle gør vores bedste for at få enderne til at nå sammen, og vi vil gøre alt for at
børnehaven fortsat kan holde åbent!

Billeder fra en skør tid

Nye retningslinjer pr. 8. januar 2021:
Vi har netop i dag fået nye retningslinjer fra børne- og undervisningsministeriet. De er denne gang
mere omfattende end tidligere, men da det meste er anbefalinger, har vi sorteret i hvad der giver
mening for vores sted og hvad der ikke gør, da vi lever rigtig godt op til det meste.
Noget af det nye er, at vi nu har ret til dimensionering, hvis vi får brug for det. Det betyder, at hvis vi
kommer i problemer med personaleressourcer pga. sygdom, eller venten på testsvar, så kan vi enten
lave kortere åbningstid, eller vurdere hvilke børn der har mest behov for pasning, for at få
ressourcerne til at række. Der er vi heldigvis ikke lige nu!
Yderligere er der kommet denne særlige opfordring:
”Danmarks dagtilbud holdes fortsat åbne. Forældre opfordres dog til at holde børn hjemme fra dagtilbud, hvis dette er
muligt. Det kan fx være forældre, der selv er hjemsendt, men ikke kan passe deres arbejde hjemmefra. Der kan være
tale om forældre i mange forskellige situationer, men der kunne f.eks. være tale om grupper af frisører, tjenere, kokke,
arbejdsløse og ansatte i butikker, der er lukkede osv.”
Vi opfordres kraftigt til, at aflevering igen foregår på legepladsen, og at inddele børnene i mindre
grupper.
Vi har valgt, at det har betydning for børnenes rolige og trygge start på dagen, at I forældre kan gå
ind i garderoben og aflevere jeres barn – derfor holder vi fast i det, på den måde vi gør nu, med
mundbind, afspritning af hænder og afstand.
Mht. inddeling i mindre grupper, så har vi valgt, at når vi er inde i børnehaven og i hallen, så er vi
stueopdelt – det kan vi nøjes med, da en del børn holder fri og har fridage, så vi er ikke så mange inde
på samme tid.
Yderligere vælger vi at holde fast i, at vi blander stuerne på legepladsen. Det giver ikke mening, at der
igen er ”forbudt bånd” på legepladsen, da børnene er opsøgende på hinanden, på tværs af båndet når
det er der. De snakker sammen, synger sammen, deler legetøj osv. hen over båndet. Den erfaring fik vi
i forårets genåbning. Skulle vi få et smittetilfælde i børnehaven, vil vi alligevel være nødsaget til at
lukke hele børnehaven ned, da vi ikke kan vide hvem der evt. har været i kontakt hen over båndet.

HUSK:
-

At forældre og børn fortsat skal blive hjemme ved den mindste form for
symptomer/sygdom
At spritte hænder inden I går ind i børnehaven

-

At jeres barn skal sendes ind og vaske hænder ved ankomst til børnehaven
At holde afstand til personale og øvrige forældre

Arbejdsweekend i januar aflyst:
Med baggrund i Corona situationen har vi besluttet at flytte kræfterne fra arbejdsweekenden i januar
(om 14 dage), til arbejdsweekenden i maj. Vi håber på at forholdene har normaliseret sig til den tid og
at vi så igen kan mødes – og det kan blive helt hyggeligt, måske ligefrem festligt, når der pludselig er

80 – 90 til en arbejdsweekend. Der kan selvfølgelig være nogle der ikke kan, på det tidspunkt, men det
styres og aftales, som vanligt, med Ronni. Vi håber det bedste!
Nye børn:
Vi har været så heldige at modtage 2 nye børn her efter nytår, som skrevet i sidste nyhedsbrev.
Andreas og Merle på 3 år. Stort VELKOMMEN til dem og deres familier.

Andreas

Merle

Jubilærum:
Den 1. februar har Gudenådalens Fribørnehave eksisteret i 10 år – sikke en festdag. Normalvis ville vi
invitere alle vi kender til stor fest… men også her kom Corona ind i billedet.
I stedet udsætter vi den store fest, men vi vil markere dagen ved at få indspillet vores
”Venskabssang” – som Malene har skrevet og vi alle elsker. Vi har derfor bestilt et professionelt mobilt
lydstudie, som kommer og laver en produktion med os. Bagefter kan vi dele den med jer alle, og den kan
lyttes og synges til igen og igen.
Vi skal selvfølgelig også have festkage, masser af balloner og flag og så har ”Gerda Glad” lovet at
komme forbi, for at synge og danse med os – hvis vi er heldige tager hun en veninde med.

NB: Vi vil gerne låne alle børn fra kl. 9 – 14 den dag – der kommer opslag i garderoben og her på intra
senere.
(Så håber vi ikke at Corona-situationen sætter en stopper for den plan…)!

Børnelogikker:
Til sidst et par små smil til at starte weekend med:

Arn hvad vil du gerne være når du

Hørt i ”Hjerterummet” hvor
rollerne til en morfarbarnleg er

bliver stor?

ved at tage form. Dette er

Arn: 6 år, for så kan jeg købe en

definitionen af en lillesøster:

skoletaske

”skulle vi ikke sige, at hun har et
rundt hoved og trøje på, og så har
hun arme og ben!
Og bittesmå øjne, det er
børneøjne”
Det var alt for nu. Rigtig god weekend til jer alle – vi tror på, at det hele nok skal blive som før, og at
foråret kommer tidligt i år

De kærligste hilsner
fra
Alle vi voksne i Gudenådalens Fribørnehave

