12. april 2020

Kære forældre
Som jeg skrev til jer fredag den 10. april, arbejder vi netop nu med at planlægge og klargøre institutionerne
til genåbning, under de rammer og retningslinjer som Sundhedsmyndighederne og Fredensborg
Kommunalbestyrelse har vedtaget.
Vi ved endnu ikke hvornår de enkelte huse kan genåbnes, men vi forventer at enkelte kan åbne allerede
den 15. april og resten de efterfølgende dage, og senest den 20. april. Årsagen til at vi ikke kan udmelde
noget endnu, er dels at vi har brug for en ny tilbagemelding fra alle jer forældre og dels at vi er i gang med
at afklare vores personalesituation og så skal vi have helt styr på de fysiske rammer.
Først vil jeg nævne for jer at der tilbydes nødpasning den 14. april, som det hidtil har været praktiseret i
Frugthaven. Fra den 15. april ændres nødpasningsordningen således at den herfra foregår i barnets egen
institution/hus og skal aftales specifikt med den daglige leder min. 2 dage inden pasningsbehov.
Nødpasning er til dem som har behov og opfylder kriterierne, der er de samme som har været gældende fra
den 18. marts.
Det næste jeg vil nævne er at vi vil tilbyde ”pasningsmoduler” af 7 timers varighed, 5 dage om ugen frem til
den 10. maj. I skal som forældre vælge hvilket modul der passer bedst og det modul er i så bundet til indtil
videre. De moduler i kan vælge imellem fremgår af skemaet i vedhæftede fil. Skemaet skal udfyldes og
afleveres (fysisk, pr. mail eller via Famly), senest mandag den 13. april kl. 24:00. Der er 3-5 moduler at
vælge imellem og vi kan ikke garantere at i får præcist det ønskede modul, derfor beder vi jer opgive 3
prioriterede muligheder. Hvis vi ikke modtager tilbagemelding fra jer, tolkes det som at jeres barn ikke har
brug for pasning før efter 10. maj.
Vi kan desværre ikke tilbyde middagssøvn til andre end vuggestuebørn, da de fysiske rammer ikke er til
stede. Hvis jeres børnehave barn skal sove til middag, skal i hente barnet og lade det sove hjemme – i vil
således ikke kunne udnytte 7 timers modulerne fuldt ud. Vuggestuebørnene sover til middag i deres
krybber eller barnevogne og sengetøj vaskes så ofte som muligt.
Børnene inddeles i mindre grupper, med to medarbejdere fast tilknyttet hver gruppe. Der vil blive fysiske
rammer med plads til afstand og børnene vil være meget ude. Vi vil naturligvis tage hensyn til at børnene er
sammen med kendte voksne og børn.
Forældre har ikke adgang til institutionerne og børnene afleveres til en medarbejder uden for, på
legepladserne ved indgangen til barnets grupperum/garderobe. Barnet afhentes også her senest på aftalte
tidspunkt. I skal som forældre tjekke jeres barn ind og ud på FAMLY via jeres mobiltelefon.
Barnet skal møde op med nyvaskede hænder og være påført solcreme efter behov.

Børnene får forplejning som sædvanligt, men alt vil være portionsanrettet.
Vi glæder os til at se jeres børn igen og vi vil sørge for trygge forhold og en hverdag med pædagogik og leg i
mindre fællesskaber. Det vil foregå meget ude og i den udstrækning det er muligt vil vi tage på ture i
området. Så vi forventer at I forældre sørger for at jeres barn har det rigtige tøj på til dagens vejr, og at
børnehavebørn udstyres med en turrygsæk med drikkedunk og skiftetøj.

I vil modtage information om, hvornår vi kan tilbyde pasning, i hvilket ”tidsmodul”, hvor og hos hvilket
personale - tirsdag den 14. april om eftermiddagen via Famly.
Vi vil løbende vurdere og eventuelt tilpasse pasningstilbuddet, både i forhold til hvad der er muligt og til
jeres behov.

Med venlig hilsen
Områdeleder Anette Westring

