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En mere normal hverdag i daginstitutioner,
men stadig stort fokus på hygiejne
– mere information følger fra jeres leder

Kære forældre
Der er nu kommet nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen om forebyggelse af corona-smitte. Der er ikke længere særlige krav til ekstra
plads og mindre børnegrupper i daginstitutionerne.
Vi kan derfor begynde at vende tilbage til en mere normal hverdag med
plads til alle institutionens børn.
Hvis du har behov for pasning og endnu ikke har fået plads til dit barn,
kan du nu kontakte jeres leder og aftale opstart så snart som muligt. Hvis
dit barn har plads i institutionen nu, skal I møde ind som de foregående
dage, indtil I får nærmere besked om de nye praktiske forhold fra jeres
leder.
Det dog vigtigt at huske, at vi stadig skal passe på hinanden, og at corona-virussen stadig er her, og derfor har vi fortsat stort fokus på hygiejne. Den daglige hygiejne er stadig meget afgørende for at begrænse
smitte. Der vil være stor fokus på håndvask, rengøring og aftørring af legetøj og overflader i institutionen. De enkelte stuer vil sammen med deres faste voksne så vidt muligt være adskilt fra de andre stuer, men institutionen kan samle børnegrupperne i ydertimerne først eller sidst på
dagen.
En mere normal hverdag
I de enkelte institutioner kan børn og medarbejdere begynde at vende
tilbage til deres velkendte stuer og grupper. De børn, som er blevet passet uden for institutionen, kan også vende tilbage, efterhånden som der
bliver gjort klar til dem. Og endelig kan nye børn begynde indkøring.
Det kan tage et stykke tid, før alt fungerer som før, for vi prioriterer en
stille og rolig overgang. Der kan altså gå lidt længere tid, før alle er
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tilbage i deres vante lokaler, før åbningstider er normale, eller at transport for udflyttere bliver som før.
Der vil fortsat være ekstra medarbejdere til at hjælpe i hverdagen, og
der kan være særlige regler for fx legepladser eller aflevering og hentning.
Hvis dit barn er i en særlige risikogruppe for smitte, og du er bekymret
for at sende dit barn i institution, skal du fortsat kontakte egen læge og
få rådgivning om situationen.
Mulighed for at forkorte orlov
Flere forældre har søgt om midlertidig orlov til deres barn i løbet af den
gradvise åbning. Der bliver nu åbnet for, at man kan forkorte sin orlov,
når institutionen igen kan tilbyde plads til ens barn. Læs mere på
kk.dk/artikel/midlertidig-orlov-fra-daginstitution
De sidste mange uger har betydet store forandringer for alle børn. Vi
står i en helt særlig situation, som stadig kan ændre sig. Men med de
nye retningslinjer kan vi forhåbentlig stille og roligt komme tættere på
en velkendt hverdag og sikre plads til alle.
Du kan altid kontakte jeres leder, hvis du har spørgsmål til situationen.
Du kan også kontakte den lokale forældre-hotline. Se telefonnumre på
linket nedenfor.
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Læs mere om genåbningen af skoler og institutioner på
www.kk.dk/pasning-og-skole-coronainfo
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