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Genåbningen.
Som resten af landet tilpasser vi hele tiden den udvikling, der er i forhold til nedlukning og
genåbning. Heldigvis handler det fortsat om den gode vej hen imod mere åbenhed. Jeg synes
vi har fundet et godt leje og ser heldigvis, at næsten alle familier igen gør brug af vuggestue
og børnehave. Hvis der er nogen form for usikkerhed eller utryghed, må I endelig sige til. Det
er jo lidt lukket land for jer. Det kan vi så småt begynde at lave om på. Vi har fået sænket
kravene til vores rengøring og til afstand. Sengetøj skal nu kun vaskes en gang om ugen, og vi
kan så småt få jer forældre tættere på stuerne. De enkelte stuer vil melde ud, hvis der laves
forandringer i den forbindelse.

Kommende efterlønnere.
To af vores gæve og erfarne medarbejdere stopper for at gå på efterløn. Det er Hanne på
Skibet, der nu holder ferie og definitivt holder til 1. juli, og Olav på Langhalsestuen, der
stopper til 1. august, men har sidst arbejdsdag d. 16. juni. Det er ufatteligt mange børn og
familier, der igennem tiden har nydt godt af deres kompetencer, og jeg er taknemmelig for, at
det er i Søholt, at de har haft deres virke. Jeg glæder mig over, sammen med dem, at kunne
se tilbage på mange gode år, og ønsker dem en velfortjent frihed til at gribe dagene helt efter
egne ønsker og behov. Held og lykke fremover med det.
Hvordan Hanne og Olav bliver erstattet, er vi ved at afgøre.

Udsmykning og aktiviteter med farver på legepladsen.
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Fælles feriepasning sommeren 2020.
I forbindelse med den aktuelle situation med risiko for smittespredning ændres
sommerferiepasning i ugerne 28, 29 og 30. Hvor det tidligere var en fælles kommunal løsning,
bliver det nu en fælles løsning for Daginstitutionen Alderslysts fire børnehuse, Engen,
Børnegården, Nørrevænget og Søholt. Det er endnu ikke afgjort hvilket af de fire huse, der
kommer til at stå for pasningen.
Pasningen er for de børn, der også tidligere var tilmeldt fælles feriepasning. Hvis der ikke
længere er behov, er det vigtigt at give besked til daglig leder i eget børnehus. Omvendt er vi
også opmærksomme på, at nye behov kan være opstået i forbindelse med de seneste
måneders forandringer af arbejdsforhold. Er det tilfældet, må I ligeledes kontakte daglig leder i
eget børnehus.
I Alderslyst lægger vi vægt på, at børn også har brug for ferie, og feriepasningen er derfor
tænkt som en løsning for de familier, der ikke selv har ferie eller har en anden relevant
pasningsmulighed.
Der er også lagt ferieperiode på DayCare for ugerne 27 og 31. Her foregår pasningen i Søholt
og kun for Søholts egne børn, og vi vil bede jer om at gøre tilmeldingen så realistisk som
muligt.

Trivselsvurdering.
Under nedlukningen har vi afsluttet den halvårlige trivselsvurdering af alle børn. Vi er i færd
med at kontakte de forældre vi ønsker at drøfte trivsel med, men det er blevet lidt forskudt i
denne omgang. I skal nok høre nærmere om, hvordan og hvornår vi afslutter opfølgningen på
vurderingerne.

Den dejlige sol.
Vi har været heldige med det tørre og varme vejr, mens vi har skullet være så meget udenfor.
Solen er mest ven, men har også sine mørke sider. Vi styrer altid efter at forældre får smurt
børnene i solcreme inden dagen starter. Vi smører igen sidst på dagen ved 15-tiden. Vi bruger
de mange skyggeområder, der er på vores legeplads. Børnenes skuldre er dækkede og det
samme er benene ned til knæene. Medbring en sommerhat, der også dækker børnenes ører.
Nogle er mere solfølsomme end andre, og det må vi sammen have vores opmærksomhed på.
Med venlig hilsen,
Daglig leder Per Kristjansen

