Kære forældre
5.5.2020

Humlebæk

Vi er i gang med at tilrettelægge ugerne efter 10. maj og se på, hvordan vi kan åbne for, at alle
børn med behov for pasning kan vende tilbage til deres vuggestue og børnehave fra næste uge.
Som det ser ud nu, kan vi desværre tidligst forvente at få en udmelding i forhold til næste fase af
genåbningen efter onsdag den 6. maj.
Så med mindre regeringen mod forventning sidst på ugen skulle melde ud, at dagtilbud kan åbne
på vilkår som før Corona krisen fra på mandag, forsætter vi i modulerne på 7 timer, samt
nødpasning efter de tidligere besluttede regler.
Alle forældre til børn, som ikke er tilknyttet et modul i dag, vil blive kontaktet af barnets institution
med henblik på barnets indplacering på et modul. Vi forsøger at tage hensyn til børnenes
relationer og forældres behov, men da det er et stort puslespil, som vi skal have til at gå op, er det
nødvendigt, at vi alle er indstillede på at skulle strække os.
Enkelte moduler vil fortsat blive varetaget af den samme gennemgående voksne, mens andre
moduler vil komme til at følges ad, så to voksne deles om at dække to moduler. Dette skyldes, at
ikke alle medarbejderne arbejder 37 timer og derfor ikke kan dække et modul alene. Ved at
overlappe modulerne kan vi få det til at hænge bedst muligt sammen og fortsat tilbyde jeres barn 7
timer i institutionen om dagen.
Aflevering og afhentning vil fortsat ske udenfor institutionerne som hidtil. Når modulet starter, vil
den voksne med ansvar for barnets gruppe stå udenfor institutionen og tage imod børnene. Et
kvarter før modulet slutter, følger en medarbejder jeres barn udenfor igen.
Vi vil stadigvæk være ude så meget af dagen som muligt. I skal hver dag huske at medbringe
rygsæk med drikkedunk, tøj efter vejret og sørge for, at jeres barn er smurt med solcreme
hjemmefra.
I første omgang regner vi med, at denne ramme for hverdagen vil være gældende frem til 29. maj,
men vi vil selvfølgelig løbende justere i forhold til de gældende udmeldinger og retningslinjer for
området, efterhånden som de udmeldes.
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