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Kære forældre 

 
Mit Nyhedsbrev skal denne gang handle om vores fælles Corona-beredskab, men også andre 
emner – måske lidt mere livlige og gode  
 
Men lad mig nu tage den med Corona-beredskabet først: 
 
Vores Corona-beredskab er en fælles opgave for forældre og medarbejdere. 
 
Her er et relevant uddrag af vores beredskab: 
 
Det gør vi: 
 

 Vi skal fordele os godt på legepladsen. Når vi bruger hele legepladsen er der 
tilstrækkelig afstand imellem os.  

 Vaske hænder med børnene v. 9.30 tiden, til madpakker, til frugt. 
 Rengøring af dørhåndtag berøringsflader m.v. 3 gange dagligt: 

o Vores almindelige rengøring har opgaven om morgenen. 
o Medarbejderne i huset tager opgaven til middag i fællesskab. 
o Kommunal ekstrarengøring har opgaven eftermiddage 

 Begrænse legetøjet. Vi bruger gerne vores legekasser og medarbejdernes egen 
Legerygsæk. 

 Det legetøj der bruges, skal vaskes én gang dagligt. Det gælder også udelegetøjet. 
 Sengetøj skiftes hver 14. dag. 
 Ser til at I forældrene og kolleger overholder de regler der gælder. Hvis nogle ikke gør, 

bliver de mindet om det. 
 Bliver hjemme når vi selv har symptomer på Corona og lader os teste. 

 
Det gør I: 
 

 Sprit hænder inden du går ind med dit barn. 
 Vask hænder på/med barnet inden I afleverer. 
 Begræns antallet af personer der kommer ind og henter/afleverer. Helst kun én. 
 Bliv ikke længere hos os end højst nødvendigt – selvom det ellers er så hyggeligt at I 

bliver lidt… 
 Har dit barn symptomer på Corona virus – hold barnet hjemme 48 timer efter det er 

symptomfri. Dette er sundhedsstyrelsens anbefaling. 
 Ved positiv test på Corona – hold dit barn hjemme i min. 7 dage. Også dette er 

sundhedsstyrelsens anbefaling. 
 Det er din læge der kan afgøre om dit barn bør testes. 
 Kom ikke ind i huset hvis du har symptomer på Corona. Ring til os når du er ved døren. 
 Angående kager og andet når der er fødselsdage; Indtil videre foretrækker vi, at det I 

medbringer enten er købt eller tilberedt. 

Det er da let nok,-  ikke?  Så regner jeg med at det er på plads  

 

Skovbørnehuset skal være stedet, hvor vi sammen mindsker risikoen for 
at blive smittet med Corona. 
Samtidig skal Skovbørnehuset også være stedet, hvor børnenes frie liv 
og det gode pædagogiske arbejde, ikke forstyrres eller begrænses 
unødigt af vores Corona-beredskab. 
Det er en balancegang… Det bedste vil da være, hvis beredskabet og go 
pædagogik kan gå hånd i hånd. 
 



_______   Skovbørnehuset  _______ 
 

Fornyet eksperimenterende praksis: 

I den første tid - efter vi genåbnede huset under Corona-krisens begyndelse – gjorde vi os 
nogle gode erfaringer, som kastede nyt lys over vores pædagogiske praksis. Det er egentlig 
ikke fordi, at vi gjorde noget nyt som vi aldrig har tænkt på før. Ideerne har vi haft i støbeskeen 
i lang tid, men i den periode kom der skub i det. Her er hvad det handler om i store træk: 

Vi kunne se, at når vi medarbejdere fordeler os godt ud i legelandskabet – så gør børnene det 
også, og det var der nogle rigtig gode ting i. Ret indlysende egentlig . Men det stod på i en tid, 
hvor vi var mange voksne omkring færre børn.  
Kan vi gøre det samme, med den samme gode effekt - når nu hverdagen er vendt tilbage? Det 
er dét, som eksperimentet handler om. Eksperimentet er i øvrigt centralt i vores nye 
pædagogiske læreplan. 

Vi har en forskellig tilgang til eksperimentet i vuggestuen og i børnehaven. I vuggestuen prøver 
vi os frem med en intuitiv, ikke skemalagt tilgang til hvordan man fordeler sig på dagen. I 
børnehaven afprøver vi en fast struktur, hvor det på et skema fremgår hvem der er hvor 
hvornår. Børnehavens skema hænger ved udgangsdørene så I forældre også kan se hvor I skal 
gå hen med jeres børn om morgenen, hvis I kommer efter 8.30. 

Det bliver spændende for os hvordan det forløber. Vi skal arbejde med denne praksis løbende 
og rette til når det giver mening. Følg med og læs mere i vores nye pædagogiske læreplan, når 
den er klar. 

Nyt byggeri på legepladsen: 

For at understøtte den fornyede praksis, har jeg sat gang i forskellige bygge og 
forbedringsprojekter på legepladsen – og vi har brug for jeres hjælp. Vi får opgraderet 
adgangen til vores vandhul, der skal bygges platforme, samlingshuse og sandkasse.  

Men dér hvor vi får brug for jeres hjælp – i hvert fald fra nogle af jer - er til opførelsen af et 
stort nyt bålhus nede i skoven. Vi har købt huset til en god pris som byggesæt, og det bliver 
leveret medio september.  

Vi håber at nogle af jer har lyst og tid til at hjælpe os med det. Vi har denne plan: 

Som det ser ud nu, bliver det hovedsageligt mig og Kasper der kommer til at arbejde med 
bålhus-projektet, og det vil vi gøre hver tirsdag eftermiddag fra kl. 15 til 17.30, i de næste 
måneder. Har du tid og lyst dukker du bare op og melder din ankomst som frivillig 
bålhusarbejder.  

Første fælles arbejds dag bliver tirsdag d. 8/9 altså fra kl. 15 – vi håber at se nogle stykker. 

Nyt på personalefronten: 

I et stort hus som vores, er der altid nyt om personale som jeg kan skrive om, og det er der 
også denne gang: 

Vi har pt. et jobopslag, hvor vi søger en ny pædagog til Krudtuglestuen. Det er den stilling som 
Loui inden længe forlader og som Julie har været vikar i. Vi har modtaget mange spændende 
ansøgninger og vi glæder os til at tage imod vores nye pædagog og kollega forhåbentlig d. 1/10 

I Sandies barsel har vi indtil nu haft Gitte som vikar på Brumbassestuen, men Gitte vender nu 
tilbage til Børnehuset Nord, hvor hun egentligt er ansat. I hendes sted begynder Sofie d. 1/9. 
Hjertelig velkommen til Sofie og mange tak til Gitte for en virkelig prisværdig indsats her hos 
os. 

Nicklas på Koglestuen har valgt at springe fra sin uddannelse som pædagog og stopper derfor 
også her. I hans sted, har vi ansat Pia i et vikariat. Pia har tidligere arbejdet hos os, og det er 
dejligt at hun vender tilbage. Tak til Nicklas for hans tid på Koglestuen – vi og børnene har 
været rigtig glade for hans selskab. 

Venlig hilsen 
Henrik 

hegra@slagelse.dk 


