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Kære Forældre
Den tredje uge efter Nytår er nu ved at tage sin afslutning og jeg vil gerne give jer en
opdatering på hvordan det er gået. Dertil kort fortælle om andet stort og småt.
En status på de første tre uger:
Overordnet set er det gået rigtig godt og over forventning. Jeg synes, at det er lykkes godt for
medarbejderne og jer, at børnene har en sorgfri og glad dag. Det er mit indtryk, at der ikke er
nogle børn som er meget tyngede af Corona-situationen, og det er jeg meget glad for. Enkelte
børn taler lidt om Corona ind imellem, og så tager vi en snak om det - men det er slet ikke
noget der fylder.
Vi har sådan almindeligvis dagligt haft imellem 2/3 – 3/4 fremmøde iblandt børnene, og det
betyder alverden, at ikke alle er her hver dag. Samtidig har vi nemlig haft imellem 4-6 og helt
op til 10 fraværende medarbejdere hver dag, - det meste relateret til Corona-situationen på den
ene eller anden måde - og det kan selvfølgelig mærkes. Heldigvis er vi gode til at hjælpe
hinanden så dagene bliver gode for alle – eller så gode som det nu er muligt. Det vigtigste for
os lige nu i denne tid er, at have nogle trygge og rare dage for de mindste, og for de større;
dage med god stemning, leg og små daglige aktiviteter og forløb. Vi gør hvad vi kan, for at børn
og bussen kommer afsted og at der bliver tit tændt bål og ind imellem også lavet mad.
Vi styrker vores beredskab.
Selvom det indtil nu altså er gået ganske fint, er det værste nok ikke overstået endnu. Derfor
styrker vi også vores beredskab bl.a. ved at sætte to vikarer op i tid, så vi bedre kan klare
fravær, og i værste fald undgå nedlukning eller begrænsning af åbningstid. Vi ansætter også en
medarbejder til at tage sig af mere rengøring, afspritning af dørhåndtag og berøringsflader m.v.
Skal der skrues yderligere op for beredskabet, kan vi indføre at også forældre i børnehaven
afleverer og henter ved indgangen, men det vil være en meget ressourcekrævende opgave hos
os. Vi kan også gøre mere ud af at tvillingegrupperne er adskilte i løbet af dagen, men det vil
gribe meget ind i børnenes relationer og vores hverdag, så også det er vi afventende med.
Nye ansættelser.
Det er altid en fornøjelse at byde nye medarbejdere velkommen, så det er en glæde at fortælle
jer, at Michelle på Skovtrolde stuen, Rikke på Bille stuen og Pia på Koglestuen, nu er
fastansatte i Skovbørnehuset. Dertil kommer at vi i næste uge slår en pædagogstilling op til
Billestuen til besættelse 1. april. Sandie vender tilbage fra barsel d. 9/2 til Brumbasserne.
Hjertelig velkommen til alle.
Tilbagebetaling af forældrebetaling når man holder sit barn hjemme.
Sidste sommer blev det muligt for jer forældre, at få en tilbagebetaling, så de fridage man gav
sit barn blev godtgjort. Indtil videre har jeg dog fået følgende orientering (uddrag):
”Forældrebetaling dagtilbud
Flere kommuner rejser spørgsmål om, hvornår kommunerne er forpligtiget på tilbagebetaling af
forældrebetaling.
Hvis forældre vælger at holde deres børn hjemme fra dagtilbud som følge af opfordringen i de
nationale retningslinjer, har forældrene ikke krav på tilbagebetaling af forældrebetaling. Det
fremgår af Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside, at da der alene er tale om en
opfordring til at holde børn hjemme, hvis muligt, har forældrene ikke krav på at få deres
forældrebetaling tilbagebetalt. ”
Jeg vil dog opfordre til, at I holder regnskab med de fridage i giver jeres børn, for det er ikke
utænkeligt, at en tilbagebetaling bliver aktuel – men det er selvfølgelig ikke noget jeg kan vide
med sikkerhed.
Venlig hilsen og rigtig god weekend
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