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Genåbning i forbindelse med Coronaepidemi, april maj 2020. 
Der har nu været aktivitet i Søholt i nogle uger. Vi oplever nogle helt nye udfordringer, og vi 

finder hen ad vejen nogle gode løsninger på disse. Derfor oplever vi at det både er trygt og 

hyggeligt for alle at være i Børnehuset. 

Mandag d. 20. april genåbnede Børnehuset Søholt for alle børn. På grund af omfattende 

indvendigt vedligehold har der kun været tale om nødpasning af børnehusets egne børn 

torsdag d. 16. og fredag d. 17. april. 

Der er i den første periode begrænset fremmøde af børn. Ca. halvdelen af vuggestuebørnene 

og to tredjedele af børnehavebørnene. Antallet varierer hen over ugerne. Med det fremmøde 

kan der i børnehuset laves en fordeling, så vi kan følge de anvisninger, der er givet. 

Fremadrettet kan det blive nødvendigt med mere personale. I børnehaven åbnes der fra 

morgenstunden i to afsnit. Her vil børn i meget begrænset omfang være sammen på tværs af 

to stuer frem til kl. 7.00. Vuggestuen åbner ligeledes i to afsnit, så børnene fra dagens start er 

adskilt på deres oprindelige stuer.  

 

Indgang for børn foregår for vuggestuens vedkommende direkte fra udeområde eller i entre 

før garderoberne. Der er ringeklokker til kontakt til personalet. I børnehaven afleveres og 

hentes børnene ved to låger udendørs ved børnehusets afgrænsning eller for Spiloppernes 

vedkommende ved yderdør afdl. B. Der er ligeledes ringeklokker til at kontakte med. Der er 

stationer med håndsprit til forældre og til vask af kontaktområder som håndtag ved alle 

indgange og børn følges til håndvask ved ankomst. 
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Der er inde og ude de fornødne kvadratmeter med det aktuelle fremmøde. Ved større 

fremmøde, kan der blive brug for at supplere med telte. 

 

Børnene er dagen igennem overvejende på legepladsen. De mindste vuggestuebørn er inde 

med rigelig plads på stuerne. Legepladsen er fysisk inddelt med hegn eller i nogle tilfælde 

markeringsbånd. Hver stue har et afgrænset område, og hver børnehavestue er aldersmæssigt 

inddelt i grupper af 5 til 7 børn. Der vil hver dag være et antal børn på tur i lokalområdet. Der 

vil især over middag være perioder, hvor en voksen har tilsyn med to grupper. Det kan ikke 

undgås, at der vil være børn, der i nogle situationer bevæger sig på tværs af dagens grupper, 

især inden kl. 8.00 og efter kl. 13.00.  
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Rengøringsenheden står for grundig rengøring fra morgenstunden og rengøring og afspritning 

en ekstra gang i løbet af dagen. Medarbejdere i børnehuset er i dialog med rengøring om en 

opgavefordeling på legeredskaber indendørs. Der er tilført timer i form af pædagogmedhjælper 

og ungarbejder for at kunne nå at rengøre legetøj og legeredskaber inde og ude. Det er en 

opgave, der involverer alle medarbejdere og aftales nærmere. Legetøj eller legeredskaber, der 

ikke kan nå at blive rengjort midt på dagen isoleres og rengøres sidst på dagen, så det er klar 

til brug den efterfølgende dag. 

Alle medarbejdere har gennemgået det aktuelle hygiejnekursus og køkkenet er instrueret i at 

tilrettelægge måltider efter anvisninger. 

Ud over det, skal vi lave leg, tage læring og være sammen med de bedste venner dagen 

igennem, på en ny måde. Børn er børn og vil gå på tværs af vores anbefalinger, men det er 

trygt nok og en del af tanken med genåbningen. 

Med venlig hilsen,    

Daglig leder Per Kristjansen. 

 


