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Kære forældre                                                                    september 2020 

 

Velkommen til: 
Velkommen I Slusen til Agnes som startede d. 1. september. Agnes er lillesøster 

til Augusta som går på Fru. Frantzen og Cornelia i Kessers hus. D. 1. oktober 

starter Naja, som er lillesøster til Ollie, der går på Fru. Frantzen. 

 Rigtig hjertelig velkommen til jer alle. Vi glæder os til at være sammen med jer.  

Haakon, Freja og Vilja flyttede d. 1 september fra Slusen til Fru. Frantzen. 

Rosa, Mathilde J, Mathilde K, Owen og Ava flyttede på Loftet d. 1 september. 

          God fornøjelse til jer   

 

Velkommen i Kessers hus til: 
Tine og Sidsel, som begge er udannede pædagoger. Både Tine og Sidsel bliver tanter i Kessers hus 

fra d. 1. oktober. Tine er meget kreativ, og I vil derfor særligt møde hende i ”Krea”. Tine har mange 

års erfaring fra fritidshjem, fritidsklub og ungdomsklubarbejde.   

Sidsel kan en masse med IT, spil og sport. Hende vil I møde i salen og ved computerne. Sidsel har 

erfaring fra fritidsklub og ungdomsklub.  

Vi glæder os rigtig meget til at få to nye tanter i Kessers hus, og byder dem hjertelig velkommen 

begge to. 

 

Farvel til: 
Benjamin, som stopper i Asylet med udgangen af september måned. Benjamin skal fremover bestyre 

familievirksomheden, inde i Hillerød. Det glæder han sig meget til. D. 11 september bliver Benjamins 

sidste dag, da han efterfølgende skal holde ferie. Vi tager afsked med ham, sammen med børnene om 

eftermiddagen kl. 15.00. 

Vi mister dog ikke kontakten til Benjamin helt. Han vil stå os bi på nogle LAN aftner, og vil også gerne 

komme forbi, og hjælpe med nogle cirkus og trylletrick, når vi ringer efter ham. 

Vi ønsker Benjamin rigtig god vind, med det nye fuldtidsjob. 

 

Vi skal desværre også sige farvel til Sander, med udgangen af september måned. Sander har 

desværre valgt at gøre sit besøg som afd. leder i Asylet kort, og hans sidste arbejdsdag bliver 

onsdag d. 30 september. Han drager videre til et fuldtidslederjob i Egedal kommune. Vi er 

selvfølgelig rigtig kede af, at det blev et kort bekendtskab, men er glade for de initiativer Sander 

har taget, og ønsker ham held og lykke i det nye job. 

 

Forældremøde Kessers hus: 
Som I kan læse af ovenstående, står Kessers hus, i en svær situation i øjeblikket, Pga. udskiftning 

hos tanterne. Vi vil derfor gerne indkalde forældre med børn i Kessers hus, til forældremøde 

Torsdag d. 10 september kl. 16.00 – 17.00 i Salen. Her vil vi fortælle om de fremadrettede planer vi 

har for Kessers hus. 

 

På grund af Corona, må der desværre kun møde en forældre op pr. familie. Vær rar at give besked i 

køkkenet i Kessers hus om I deltager 

 

Jeg skitserer lige her hvilke tanker vi gør os: 

Mai, som I kender, vil når Benjamin stopper, og indtil vi ansætter en ny afd. leder være fast i 

Kessers hus hver dag. 

Emma og Jon vil selvfølgelig også være i huset hver dag, sådan som de plejer. Emma hver dag og Jon 

mandag, onsdag og fredag. 

Derudover vil Christina fra Slusen i perioden 11 september – 31 oktober, komme tirsdag og torsdag 

eftermiddag, og sætte gang i salen. Emine vil dække Slusen ind tirsdag og torsdag. 
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Corona og efterår:  
Som jeg har skrevet til jer på børneroden, bliver det fra mandag d. 7 

september således, at børnene igen skal afleveres udenfor, og 

forældrene ikke må komme ind i huset. 

Vi informerer børnene om dette på børnemøde på fredag. Ligeledes siger 

vi det til børnene i Kessers hus fredag. 

 

Her er brevet fra børneroden: 

Vi har nu i en periode forsøgt med, at forældrene igen kunne afleverer indenfor. 

Forudsætningen for at dette kunne lade sig gøre var, at alle forældre og børn skulle vaske hænder inden de 

gik ind i huset. Vi kan godt se, at det er bøvlet og svært at huske. Vi oplever det som særligt "bøvlet", når I 

kommer og henter børnene, at I som forældre også skal hen og vaske hænderne inden I går ind i huset. 

Vi observere også flere gange dagligt, at der danner sig "propper" indenfor, hvor for mange voksne står for 

tæt sammen. 

Vi har indtil nu undgået smittetilfælde i Asylet, og det er med et ønske og håb om, at det kan forblive 

således, at vi nu vælger igen, at I skal afleverer børnene udenfor. Ligeledes går vi nu et efterår og en vinter i 

møde, hvor vejret ikke vil være lige så gunstigt, som det har været indtil nu. 

Altså fra Mandag d. 7 september afleveres og hentes børnene igen udenfor, og forældrene må ikke 

komme ind i husene. 

Vi er klar over at det bliver mere "bøvlet" når vi skal have det til at fungerer med flyverdragt, støvler mv. 

Men de enkelte stuer og Kessers hus vil informerer jer om hvor og hvordan I skal afleverer børnene, når 

vejret ikke længere tillader at vi er ude. 

Lige nu er vi fortsat udenfor. Derfor er det således at vi fra kl. 07.00 - 08.30 og kl. 15.30 - 17.00 er samlet 

på tværs af stuerne, her afleveres og hentes i gården. 

Fra kl. 08.30 - 15.30 er slusen i Slusens område, Fru. Frantzen er i området ved poolen og biforsøget, 

Nisserne og skolegruppen skiftes til, en uge ad gangen, at være i teltet og i gården. 

Kessers hus bruger asfaltbanene, gruseren og skolegården. 

Generelt vil det være sådan, når vi får de første dage, hvor vi trækker ind, at Slusen skal afleverer ved 

døren ud til Slusens legeplads, Fru. Frantzen skal bruge døren ved deres garderobe, Nisser og Skolegruppe 

skal bruge den hvide hoveddør, Kessers hus skal bruge døren ved amfiteressen. 

I skal stadig sammen med jeres børn vaske hænder udenfor når I afleverer dem. Det er også god 

coronahygiejne at gøre det igen, når I henter jeres børn. Madkasser og drikkedunke lægges i kasser i gården 

mellem kl. 07.00 - 08.30. Kasserne tages herefter ud i zonerne. Tanterne vil efterfølgende lægger dem i 

køleskabet, sammen med børnene. 

Vi er ved at få etableret varmt vand i hanerne udenfor, så børnene og I forældre ikke får "forfrysninger" 

når I vasker hænderne. 

Til slut vi vil også gerne opfordre jer til at være opmærksomhed på at det er god coronastil ikke at stå på 

legepladsen og snakke sammen over lang tid.  

Vi håber I modtager dette i den ånd det er ment, nemlig at vi sammen skal prøve at undgår at nogen børn 

eller tanter i Asylet smittes med Corona. Vi har indtil videre undgået det, lad os sammen gøre en indsats for 

at det forbliver sådan. 

Gitte 


