VIGTIG INFO TIL ALLE FORÆLDRE I LANGSØ BØRNEHUS
Vi lever midt i en Corona tid og dette har medført retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen som vi i disse dage forsøger at
finde ind i. Vi gør hvad vi kan for at følge dem og sigter efter at komme så tæt på som muligt. Alt dette betyder store
forandringer for alle – børn, forældre og personale.
Sengetøj: Eget sengetøj skal hjemtages 2 gange i ugen og vaskes på 80 grader c. Vuggestuen skal kontakte personalet
og aftale hvordan de gør dette.
Aflevering: I disse Corona tider har vi IKKE sampasning i huset! Derfor skal vuggestuebørn afleveres i vuggestuen efter
gældende regler og børnehavebørn skal afleveres i børnehaven efter gældende regler. Der er selvfølgelig personale i
begge ender når børnehuset åbner.
Madpakker: Et nyt tiltag er, at ALLE børn i hele huset (vuggestue og børnehave) skal fra mandag den 20. april have en
frokost madpakke med. Denne madpakke skal være med tydelig navn og i børnehaven afleveres denne til en voksen
ved aflevering, i vuggestuen ligges denne på barnets rum. Madpakken kan evt. pakkes med et køleelement da vi ikke
bruger køleskab til børnenes madpakker i denne periode. Drikkedunken skal blive hjemme. Disse tiltag vil selvfølgelig
kun stå på så længe dette er nødvendigt.
Aflevering- og hente tider: Som andet nyt og nødvendigt tiltag skal vi fremadrettet vide hvornår I afleverer og henter
Jeres barn – det gør vi fordi vi følger sundhedsstyrelsen retningslinjer om at lave børnegrupper på 5-6 børn og at disse
skal være intakte hele dagen. Sundhedsstyrelsen tilråder også at Jeres børn kun leger med disse samme 5-6 børn
udenfor hjemme. Derfor vil grupperingerne af børn være de samme hele dagen, hver dag og alle dage i ugen. Vi vil
derfor gerne høfligt bede om hjælp til dette af Jer.
Det vil være en stor hjælp hvis Jeres barn har samme skema hver uge. Vi har brug for at vide hvornår Jeres
barn bliver afleveret og vi kan desværre ikke modtage børn der kommer tidligere end det anmeldt tidspunkt.
Afhentningstidspunkt er også vigtigt, dog ikke så vigtigt som afleveringstidspunkt - og det er selvfølgelig altid lovligt at
holde en fridag
Hvis I skulle have nogle spørgsmål i forhold til denne seddel så skal I kontakte Morten Lange på mobil: 40 46 64 62

Corona tidspunkter
Dato:
Barnets navn: ______________________________________________________________
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

fredag

Tidspunkt
Aflevering:
Afhentning:

Underskrift: __________________________________________________________________
Skemaet sendes senest onsdag den 22. April til Carina fra Børnehuset på mail. Carina@langsoefriskole.dk
…. Tag hellere et billede af dette skema som du/I afleverer så kan du/I huske Jeres svar
Mange hilsner fra hele personalet i Langsø Børnehus.

.

