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Nyhedsbrev fra Kontoret
Kære forældre
Der er en del jeg skal have informeret jer om, og det bliver meget koncentreret. Så kridt skoene
og hold godt fast –jeg begynder straks med nye regler i vores Corona-beredskab.
Corona-regler; Nyt for jer og Nyt for os:
Smittetallet er på vej op, og alle skal gøre en indsats for at holde det nede. Dette klare budskab
lød fra flere ministerier hen over weekenden. Det er vi selvfølgelig helt med på her i
Skovbørnehuset.
Vi har vedtaget en række skærpede forholdsregler, som jeg gerne vil fortælle om. Den
gennemgående idé er, at vi dagen igennem holder børn, forældre og personale adskilte
tvillingestuevis.
Reglerne gælder fra d. 29/10 - altså allerede på torsdag:
Særligt for vuggestuen i tidsrummet 8.00 – 16.00:






I Forældre til vuggestuebørn, har fra på torsdag ikke længere adgang til institutionen,
og skal aflevere jeres barn til stuens voksne og hente igen ved følgende indgangsdøre:
o Brumbasser- og Sneglefamilier skal bruge fællesrummets ”havedør” (ikke
hovedindgangen)
o Mejse- og Myrefamilier skal bruge døren for enden af bygningen.
Der vil være skiltning som kan hjælpe jer og andre på rette vej.
Når I kommer til døren kan I ringe til stuens mobil og melde jeres ankomst, hvis I altså
ikke allerede er opdaget 
Før kl. 8 og efter kl. 16 er vi i fællesrummet og I kan alle bruge fællesrummets
”havedør” .
Sidst men ikke mindst, så er det en stor hjælp for os, når I skriver ”komme og gå”tider på Tabulex. Så kan vi meget bedre forberede os. Så husk det 

Særligt for børnehaven i tidsrummet 8.00 – 16.00:





I Forældre til børnehavebørn kan fortsat komme ind i huset, men I skal benytte
forskellige indgange og I vil ikke få lov at gå længere end til garderoben!
o Rumpenisse- og Koglefamilier skal bruge hovedindgangen ved kontoret.
o Bille- og Krudtuglefamilier skal bruge hovedindgangen ved akvariet – ganske
som I plejer 
o Skovtroldefamilier skal bruge lågen ved bussen – ligesom I gjorde i foråret. I
modsætning til dengang, må I altså gerne komme ind i garderoben med jeres
barn.
Er der ikke personale at finde i garderoben når I kommer ind, skal I ringe til stuens
mobil.
Før kl. 8 og efter kl. 16 skal I alle bruge hovedindgangen ved akvariet.

For alle:





Undtagelser for begrænsningen af adgang til huset, vil være ved møder imellem
medarbejdere eller mig og forældre, herunder møde i bestyrelsen.
Undtagelser vil også gælde børn der er under indkøring, hvor forældre forsat vil kunne
komme ind på stuen, sammen med deres barn.
I alle de sammenhænge hvor forældre skal ind i institutionen er mundbind nu påbudt af
sundhedsstyrelsen.
Personale må ikke bruge mundbind, men kan vælge at bruge visir hele- eller dele af
dagen.

Alt det her giver nok problemer og bøvl for mange af jer – her tænker jeg især på jer, der har
børn forskellige steder i huset… Jeg håber, at I alle finder en god rutine.

_______

Skovbørnehuset

_______

Det nye for os er, at vi også internt sætter ”skodder op” igennem hele huset, så vi (næsten)
kun er sammen med børn og kolleger fra egen stue og tvillingestuen. Det gælder også til
møder, pauser, i garderoben m.v.
Det der dog nok er mest vidtgående er, at vi opdeler børnehavens legeplads i tre dele, så
Rumpenisser/Kogler, Krudtugler/Biller kommer og Skovtroldene hver kommer til, at have deres
eget område af legepladsen – adskilt fra hver andre.
Vi skal nok få en masse godt ud af det 
Andet nyt - men også meget vigtigt:


Efter nytår har vi rigtig mange børn i alle grupper og det er jo godt . Det betyder dog,
at vi dårligt har plads til de vuggestuebørn som bliver tre år i vintermånederne og efter
planen skal i børnehave. For at disse børn ikke skal blive for store i vuggestuen og for
små i nogle godt fyldte børnehavegrupper, har vi valgt at lave en midlertidig ekstra
gruppe. De af jer hvis børn det handler om, får en særskilt information og invitation til
at mødes. Men jeg vil dog gerne allerede nu afsløre, at det er Rikke, Lene og Laila som
gerne vil stå for denne gruppe på omkring 13 børn.



Vores allesammens køkkendame gennem rigtig mange år - Tina, har valgt at stoppe hos
os. De mange gode år i køkkenet med gryder, brøddej og børn, har omsider slidt for
meget på fysikken, og Tina har valgt at stoppe i tide.
Det bliver ikke let at undvære Tina som køkkenmedarbejder og som højt værdsat
kollega i huset.
Mange tak til Tina for de mange gode år i Skovbørnehuset. Tina har sin sidste dag hos
os fredag d. 13/11.
Det er desværre ikke muligt umiddelbart at ansætte en ny køkkenmedarbejder pga.
vores trængte budget. Og vi må derfor desværre stoppe med maddagene i børnehaven
som vi kender dem, fra i næste uge på ubestemt tid.



Også Jane på Skovtroldestuen er stoppet i Skovbørnehuset, fordi hun efter mange år
hos os, gerne vil prøve noget andet. I stedet for Jane har vi indtil videre fundet Michelle
som vikar til Skovtroldene, og Michelle er allerede godt i gang. Vi forventer at ansætte
en ny pædagog til februar.
Hjertelig velkommen til Michelle.



Der er også andre nye ansigter rundt omkring på stuerne. Jeg vil derfor gerne byde
hjerteligt velkommen til Sarah på Sneglestuen, der er vikar for Cecilie, der nu er på
barsel. Jeg vil også gerne byde hjerteligt velkommen til Lise, der er i et praktikforløb
hos Koglerne. Den 1/11 begynder Tina hos Krudtuglerne – Tina er fulderfaren
naturpædagog og træder ind i Louis stilling. Også hjerteligt velkommen til hende. Den
1/12 kan vi byde velkommen til en ny studerende – Helene - som kommer til at være
hos Rumpenisserne.



Lygteugen i år bliver - som så meget andet - på Coronaens vilkår. Vi kommer ikke til at
holde Lygtefest med alle jer forældre som vi plejer. Vores Lygte-udvalg har mange gode
planer til hvordan vi får en dejlig Lygtetid alligevel – men ærgerligt er det da.
Lygtemanden og hans Kone skal vi dog nok møde 



Monica fra bestyrelsen har påtaget sig at ”renovere” vores hjemmeside, og den fremstår
nu meget mere nutidig og overskuelig. Tag en tur forbi og tjek den ud – og mange tak
til dig Monica for dit store arbejde med den opgave.

Mange Hilsner
Henrik
hegra@slagelse.dk

