
 1 

  
Kære forældre                                                                    

17. December . 2020 

 

 

Kessers hus lukkes fra mandag: 
Som I nok hørte på pressemøde i går, er det besluttet at børn fra 0-4 klasse fra på mandag 

d. 21.december, ikke længere kan komme i Fritidshjem og fritidsklub. 

Det betyder altså, at Kessers hus er lukket ned i perioden 21 december 2020 – 3. januar 

2021. 

 
Det betyder, at alle børnene får deres julegaver med hjem i morgen fredag. 

 

Som ved nedlukningen i foråret, vil der tilbydes nødpasning såfremt der er forældre der 

bestrider kritiske arbejdsfunktioner. Skulle det være tilfældet, skal I være rare at 

udfylde medsendte seddel, og afleverer den i Kessers hus i morgen fredag.  

 

Vuggestuen/børnehaven: 
Vuggestuen og børnehaven lukkes IKKE ned. Men … vi har for nuværende flere 

medarbejdere der er hjemme, for at afvente test. Det betyder at vi er presset på 

personale, og det vil derfor være en stor hjælp, hvis de forældre der har givet os 

tilbagemeldinger, på pasningsbehov man – onsdag i næste uge har mulighed for at 

genoverveje deres behov for pasning, og i stedet holde børnene hjemme. 

 

Af samme årsag, flytter vi mandagens afsked med nissen, til i morgen fredag. 

Det betyder at vi i morgen fredag, ser Nissetyven, og efterfølgende giver Nissen grød(han 

skal jo have først, ellers bliver han sur), hvorefter alle vi andre spiser grød sammen. 

 

Vær derfor opmærksom på, at børnene IKKE skal have madpakke med i morgen fredag, men 

husk stadig en formiddagsmad 

 

Hvis I skulle stå og mangle en god gaveide, kan Bogen om Nissetyven” købes i Asylet til kr. 

149. Spørg en tante hvis du gerne vil købe en bog. 

 

Glædelig jul: 
Endnu en gang ønsker vi jer alle en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. 

Vi håber for jer alle, at I vil få nogle dejlige dage, sammen med den 

tætteste familie, og så glæder vi os til at se frem mod et forår, der 

forhåbentlig betyder at vi efterhånden får reduceret restriktionerne. 

 

Gitte 

 

 

 

 
 

 


