Humlebæk 30. august 2021

Kære forældre i Børnehusene Humlebæk
Ved bestyrelsesmødet i mandags1, den 23. august 2021 har Områdebestyrelsen og ledelsen i Børnehusene
Humlebæk haft en dialog omkring de erfaringer, vi har samlet gennem de sidste halvandet år med coronanedlukning, genåbning og med forskellige retningslinjer for børn, forældre og det pædagogiske arbejde. Alle
børnehuse har opsamlet erfaringer om, hvad vi kan tage med os i en ny praksis. På personalemøder i løbet af
foråret og sommeren er denne viden blevet videregivet til ledelse og områdebestyrelse, der også har
bidraget med deres erfaringer. En rapport fra Danmarks Pædagogiske Universitet om danske
daginstitutioners arbejde og erfaringer under corona, har ligeledes hjulpet Områdebestyrelsen, ledelsen og
personale til at komme frem til nye anvisninger omkring afleverings- og hente situationerne i børnehusene.
Grundlæggende har vores fokus været 3-foldigt, på børneperspektiv, forældreperspektiv og et fagligt
pædagogisk perspektiv.
Områdebestyrelsen, ledelsen og personalet er enige om, at de har set en gavnlig effekt af at aflevering og
hentning sker udenfor stuerne, med færre konflikter, mindre uro på stuerne og ikke mindst færre børn, der
er kede af det pga. forstyrrelser og en dør, der går op og i. Ud fra et børneperspektiv kan det være rart at ens
egne forældre er på stuerne, men det kan være svært med alle de andres forældre på stuerne, når de selv
lige har sagt farvel. Denne problematik er mindsket markant det sidste halvandet år. Ud fra et personale- og
et forældreperspektiv kan det være svært med den hurtige overlevering i garderoben, men vi håber at det
tabte i den henseende kan vindes på andre måder, som beskrevet nederst.
På basis af dette har Områdebestyrelsen, ledelsen og personalet i Børnehusene Humlebæk vedtaget en ny
praksis for aflevering og afhentning af børn i Børnehusene Humlebæk.

Ny praksis for aflevering og afhentning
Fremadrettet forbeholder vi stuerne/grupperummene til børnene og den pædagogiske hverdag i
tidsrummet fra 8:00-15:00 hver dag. Det vil sige, at forældre fortsat afleverer udenfor stuerne, hvis der
afleveres efter kl. 8:00 om morgenen og hvis der hentes inden kl. 15:00.
Hvor man afleverer inden kl. 8:00 bestemmes af det enkelte børnehus med udgangspunkt i de lokaler man
har til rådighed. De fleste steder vil det kunne ske i garderoberne eller i fællesrum, hvor børnene har
mulighed for at spise deres medbragte morgenmad.
Henter man efter kl. 15:00, må man hente på stuerne. Da der ofte er oplæsning eller fælles leg på dette
tidspunkt, kan det dog stadig være forstyrrende med afbrydelser. Vi anmoder derfor om, at I som altid tager
hensyn til de andre på stuen, når I kommer ind.
Husk desuden:
- Grundet corona er det stadig vigtigt med fortsat fokus på at holde afstand og ikke samles i
garderoberne. Den angivne personkapacitet i de enkelte garderoberum skal overholdes.
- God hygiejne skal opretholdes; håndvask ved ankomst til børnehusene, samt ingen udesko
indendørs.
- Syge børn modtages ikke i Børnehusene
Hygiejne, færre mennesker på stuerne, samt at syge børn bliver hjemme har rent faktisk givet os et lavere
sygefravær end vi har haft i mange år. Både blandt børn og personale.
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Se referat fra Områdebestyrelsesmøde fra mandag den 23. august 2021 på https://bornehusenehumlebaek.fredensborg.dk/boernehusene-humlebaek/omraadebestyrelsen

Forældresamarbejde og samvær
Forældre, såvel som personale, ønsker at fortsætte og understøtte det gode samarbejde, som skaber en tryg
hverdag omkring børnene. Forældre skal have en mulighed for at deltage i børnenes hverdag, se dem lege
med vennerne og lære de andre forældre og personalet at kende. Flere børnehuse har under corona holdt
udendørs forældrecafeer og andre arrangementer, og vi opfordrer til at dette forsætter og udvikler sig. Hver
institution har et forældrekontaktudvalg, som laver arrangementer, men alle er velkomne til at tage initiativ.
Tal med kontaktudvalget, personalet eller lederne, hvis du har lyst til at lave et arrangement eller komme på
besøg i et børnehus.
De daglige ledere vil skrive ud til de enkelte børnehuses forældre, hvorledes aflevering og hentning kommer
til at foregå i praksis ud fra de fysiske rammer, de har. Herunder kommer også nærmere information om,
hvordan forældrene fortsat kan tage del i deres barns hverdag i Børnehuset. Skilte vil desuden stadig oplyse
om pladskrav og eventuelle lokale anvisninger om afleverings- og hentezoner.

Med venlig hilsen
Ledelse og Områdebestyrelse i Børnehusene Humlebæk

