Nye
retningslinjer
for Volden
Gældende fra
21/12- 2020

Når I ankommer til Volden
Vuggestuen !
1: Forældre til vuggestue børn:
• Spritter hænder af i forgangen ved beholdere lige inden for
døren.
• Hvis denne er tom, vaskes hænderne i Køkkenet
2: Børn:

• Børn får hjælp af deres forældre til at vaske hænder i køkkenet
Ved afmærket vask
• Ved flere end 4 forældre i mellemgangen - hav tålmodighed og
vent udenfor.
• Søskendebørn: Aflever først i vuggestuen dernæst i
Børnehaven

OBS
Det er kun muligt for 1. forældre eller
pårørende at aflevere og hente.

Når I ankommer til Volden
Børnehaven !
1:

Forældre til Børnehave - børn:

•

Spritter hænder af i forgangen ved beholdere lige inden for døren.

•

Hvis denne er tom, vaskes hænderne i Køkkenet

2: Børn:
•

Børn får hjælp af deres forældre til at vaske hænder i køkkenet Ved
afmærket vask

•

Ved flere end 4 forældre i mellemgangen - hav tålmodighed og
vent udenfor.

•

Søskendebørn: Aflever først i vuggestuen dernæst i Børnehaven

OBS
Det er kun muligt for 1. forældre eller pårørende at aflevere
og hente.

Morgenmad og
aflevering
• Pr. 4/1 2021 er der for en tid ikke
morgenmad i Volden
• I kan stadig aflevere jeres barn kl 5.30 og
frem i afdelingerne
• I skal selv medbringe morgenmad

• Der spises medbragt morgenmad fra kl
5.30-7.00 i afdelingerne
• Det medbragte morgenmad skal være let at
håndtere for personalet og jeres barn. Da
der ikke er de samme muligheder som
køkkenet.

Samfundssind
- Vi passer på
hinanden

Kære alle
Der sker en del smitte spredninger rundt
omkring os.
Derfor opfordre vi alle der har mulighed for
det – at holde juleferie fra nu – og frem til 4/1
2021
Dette for at mindske forsamlingsstørrelsen i
Volden og derved også mindske smitte
spredningen.
Samtidig kan vi lidt bedre sikre os, at alle kan
komme på juleferie og være sammen med
deres nærmeste.

Hygiejne i løbet af dagen

Der luftes jævnligt ud
indendørs min. En gang i timen

Alle berørings overflader
sprittes og aftørres 2 gange
dagligt – Til middag ca. kl 12
&
Rengøring aften

Personale og Børn vasker
hænder flere gange dagligt –
min. Hver anden time samt
hver gang de har været på
toilettet –eller er blevet skifteteller hvis hænderne er synligt
beskidte.

toiletter sprittes og aftørres
efter brug. – Børnene får hjælp
på toilettet.

Legetøj vaskes 1. gang dagligt

Fødselsdag i Volden
• Vi fejrer stadig fødselsdage
• Jeres barn skal nok blive fejret og sunget for
• I må gerne medbringe noget der kan deles ud – men
det må ikke være noget I har tilberedt derhjemme:
• 1) Det skal være forsvarligt lukket til - fra fabrikant
• Ex – figenstænger der er i hver sin pakke – Rosin
pakker – små kager eller småkager der er indpakket.
• Det er også muligt i stedet at tage servietter – flag
eller andet pynt med i stedet for noget spiseligt.
• Det er vigtigt I overholder dette – Det er ikke rart
hverken for jer eller os at vi må afvise jer på selve
fødselsdagen hvis I kommer med en fin hjemmelavet
kage – Den tid kommer tilbage og det glæder vi os til

Mellem 8 -16 vil vi hvis vejret tillader det, være udendørs.

Afhentning
af jeres
barn/børn

Venus og Lillebjørn vil være på den lille legeplads – Her kan I med fordel melde jeres
ankomst ved hegnet.
Storebjørn vil være på den store legeplads

I Børnehaven vil børnene være på den store legeplads –
Her skal i gå ned til boldbanen og melde jeres ankomst
og jeres barn vil blive gjort klar, så i kan hente i mellemgangen.

Kl 16-18: vil vi være på stue i hhv. børnehaven og Vuggestuen

