Til forældre med børn i Furesøs dagtilbud – sendt ud tirsdag den 7. april 2020
Furesøs dagtilbud åbner den 15. april
Mandag aften præsenterede statsministeren det første forsigtige skridt for genåbningen af
Danmark. Det betyder, at vi den 15. april kan sige velkommen tilbage til børnene i vores
dagtilbud.
Center for Dagtilbud og Skole er i fuld gang med at planlægge åbningen ud fra den viden, vi
har nu, så børnene kommer tilbage i vante rammer, deres kendte voksne og gode
kammerater, og at de rammer er sundhedsfagligt forsvarlige. Det er selvfølgelig fortsat kun
helt symptomfri børn og voksne, der må møde i dagtilbud. Har man ondt i halsen, feber eller
tør hoste, skal man blive hjemme. Åbningstiderne er som de var før, vi lukkede ned.
Som udgangspunkt prioriterer vi så meget udeliv som muligt, små børnegrupper, god og
hyppig rengøring - også af legetøjet og inventar, og en god struktur i hverdagen. Er vi
indenfor, vil der være max 10 personer i et lokale - også i soverummet, og vi går kun
gruppevis i garderoben, når vi skal have overtøj på.
Planlægningsarbejdet er i fuld gang, og vi vil orientere mere om dette den 14. april.
Husk at melde fra, hvis I ikke kommer
Vi regner som udgangspunkt med at byde alle vores dejlige børn velkommen, og det er derfor
vigtigt, at man husker at give daginstitutionen besked, hvis barnet ikke kommer. Det kunne fx
være børn, der bor sammen med personer i risikogruppen. Kun på denne måde kan vi
planlægge en god og ansvarlig opstart med det rette antal medarbejdere.
Fristen for framelding til den første uge er den 14. april, og framelding sker ved, at I melder
ferie og fravær i Infoba. Herefter må I gerne melde fra løbende.
Ja, mit barn kommer
Vi opfordrer til, at I giver besked til dagtilbudslederen om det præcise tidsrum, barnet
kommer, for at sikre at der er voksne på, men ikke unødvendigt mange. På den måde passer
vi også godt på vores medarbejdere.
Sidste dag for nødpasning
Tirsdag den 14. april bliver altså sidste dag med nødpasning i Humlehaven, Birkedal,
Dalgården, Farumsødal og Paletten. Yderligere tilmelding til 14/4 skal ske til Pladsanvisningen
inden onsdag 8/4 kl. 10. Vi sørger for grundig rengøring mellem tirsdag og onsdag.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte lederen af jeres dagtilbud.

