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Til alle forældre i dagtilbud

10. april 2020

Kære Forældre

Regeringen har mandag d. 7. april annonceret en genåbning af dagtilbud, SFO
og delvis genåbning af folkeskolerne fra 0. – 5 årgang fra d. 15. april.
Sundhedsstyrelsen har tirsdag d. 8. april udsendt retningslinjer for en gradvis
kontrolleret genåbning af dagtilbud, skoler og SFO. Det er ganske omfattende krav, men
med den model for genåbning vi har fundet her hos os, så kan vi fuldt forsvarligt åbne
op fra den 15. april
Børne- og Skoleudvalget har fredag den 10. april behandlet den endelige model for
genåbning af kommunens daginstitutioner og skoler. Og selvom der bliver tale om en
gradvis genåbning og under lidt andre forhold end I er vant til, så vil der for alle
forældre der ønsker det være tilbud om at komme i dagtilbud fra 15. april og under
ordnede og trygge forhold. Så det kan I godt planlægge med i forhold til egen
erhvervsmæssige situation. Det vil dog være med kortere åbningstider end normalt og i
faste tids-moduler. Skal dit barn starte i SFO 1.maj, så er det fortsat planen og I vil
høre nærmere fra skolen herom. I kan læse mere om de overordnede rammer for
åbningen på næste side.
Børne- og Skoleudvalget kan i sagens natur hensigtsmæssigt alene tage stilling til de
overordnede rammer. Der vil stadig være rigtig mange ting, som der skal findes
løsninger på i de enkelte børnehuse og denne overordnede orientering bliver derfor
ledsaget af en meddelelse fra jeres egen institution med mere præcise anvisninger på,
hvordan opstarten kommer til at foregå.
Mange af jeres bestyrelser m.fl. har bidraget med input i den politiske
beslutningsproces. Mange tak for det engagement, det sætter vi pris på. Der vil helt
sikkert være mange flere spørgsmål og kommentarer i opstartsfasen. Dem skal vi
sammen finde svar på.
Vi glæder os meget til at se jeres børn igen og gør alt hvad vi kan for at sikre gode,
kærlige og sundhedsmæssigt forsvarlige rammer for hverdagen så I trygt kan aflevere
jeres børn. Det er således vigtigt for os at understrege, at pasningen er for raske børn
og foretages af raske voksne. For at sikre både jeres børns og vores medarbejderes
helbred, vil der blive anlagt en meget stram linje, så børn med blot de mindste synlige
sygdomssymptomer skal holdes hjemme. Vi ved det kan være generende for den
enkelte familie, men vil skabe tryghed for de mange.
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Dagtilbuddene åbner gradvist fra den 15. april og der vil således ikke længere vil
være særlige kriterier, der skal være opfyldt for at kunne få pasning.
Arbejdet med indretning og organisering efter de nye retningslinjer vil ikke
kunne være klar på alle stuer fra den 15. Så hvis du har mulighed for fortsat at
passe børnene hjemme i dagene 15.-17. april, så bliver starten lettere for de
børn og familier, der har et reelt behov.
Pasning i dagene 15.-17. april forudsætter forudgående tilmelding af barnet til
din institution som under nødpasningen.
De enkelte institutioner adskiller for så vidt angår fysiske rammer, indretning,
udearealer mv. og der vil derfor være forskel på, hvor hurtigt rammerne kan
gøres klar til at modtage børn og personale.
Det betyder, at mens genåbningen i nogle bysamfund allerede fra den 15. vil
omfatte alle huse/institutioner, så vil der i andre bysamfund være behov for en
trinvis åbning af husene. Nogle børn kan altså de første dage (som under
nødpasningen) skulle passes i andre huse end normalt. De konkrete planer i de
enkelte bysamfund udmeldes af områdeleder/de enkelte huse til forældrene.
Fra den 20. april vil alle huse i alle bysamfund være åbne.
For at kunne leve op til sundhedsmyndighedernes skærpede krav vil
genåbningen fra den 15. april og indtil videre være et tilbud om daglig pasning i
moduler af 6-7 timer for det enkelte barn. Det giver mulighed for, at det er de
samme medarbejdere, der er tilknyttet børnene i hele deres ophold i
institutionen. Dermed minimeres smitterisikoen.
De enkelte institutioner søger så vidt muligt at udbyde pasningsmoduler, der
opfylder forældrenes behov. Da det er grupper af børn der skal være sammen i
samme modul hele ugen, kan alle forældreønsker ikke opfyldes.
Den konkrete organisering heraf sker i de enkelte områdeinstitutioner, der også
laver aftalerne med forældrene.
For børn, hvor begge forældre/forældreren arbejder i kritiske funktioner i
sundhedssektoren vil der fortsat ske pasning i hele behovsperioden.
Genåbningen vil med de mange begrænsninger og myndighedskrav være
ganske ressourcekrævende. Under disse forhold vil det ikke være forsvarligt
samtidig at indkøre nye børn. Derfor suspenderes garantidatoen for pasning.
Børn, der skulle være nystartet i institution under nedlukningen, vil blive tilbudt
indkøring i slutningen af april/starten af maj efter nærmere aftale med den
enkelte institution. Forældrebetalingen for de nystartede børn påbegyndes når
barnet starter.
Børn med planlagt opstart 1. maj vil blive tilbudt gradvis indkøring fra den 10.
maj og den efterfølgende uge.
For de mindste børn, der fortsat sover middagssøvn, vil der blive søgt fundet
lokale løsninger. I det omfang rammerne i det enkelte hus giver udfordringer,
kan den enkelte institution stille krav til forældrene og i yderste tilfælde, hvor
sundhedskravene ikke vil kunne opfyldes, alene tilbyde pasning ½ dag, således
at børnene må hentes inden middagssøvnen. Dette aftales med forældrene i de
enkelte huse.
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