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Kære forældre                                                                    

02.februar 2021 
 

Velkommen til: Emma, som skal være barselsvikar for Mie i Slusen.  Vi ønsker 

hende en rigtig god barsel. 
Emma er pædagogmedhjælper og ansættes 32 timer om ugen, og starter d. 2. 

februar. Emma har erfaring fra både fra vuggestue og børnehave. Vi glæder os 

meget til, at arbejde sammen med Emma. Vær med til at tage godt i mod hende. 

 Rigtig hjertelig velkommen til Emma. Vi glæder os til at være sammen med dig.  

 

Fastelavn: 
Vi holder fastelavnsfest fredag d. 12 februar. Det bliver 

ikke helt som det plejer…. Men vi forsøger at holde så 

meget fast i traditionerne, 

som restriktionerne tillader. 

Vi slår katten af tønden 

stuevis, vi holder snørebåndskonkurrence stuevis, vi spiser 

fastelavnsboller stuevis.  

Vi har besluttet at børnene gerne må komme udklædt, men 

løse genstande som, sværd, tryllestave, kroner mv, må gerne 

begrænses(som i 1 stk. pr. barn) og være afspittet, inden i 

afleverer børnene. 

 

Kessers hus åbner for Bh. kl – 4 klasse: 
Fra mandag d. 8 februar, kan vi igen 

modtage børn fra 0.-4. klasse i Kessers 

Hus, og Tanterne glæder, sig meget til 

at se, og tage imod børnene igen.  

Vi er i gang med at organisere 

genåbningen, og vi ændrer lidt på organiseringen i forhold til 

perioden op til jul. Vi er stadig nødt til, at fastholde de 

retningslinjer, der er udstukket fra myndighederne, og som indtil nu 

har betydet, at smittetrykket i Asylet har været lavt. Det vil vi 

gerne fastholde, så vi kan opretholde et godt børneliv, under de omstændigheder 

retningslinjerne byder. 

 

Forældrene skal stadig bære mundbind når de afleverer og henter, og vi kan stadig ikke 

byde forældre ind i huset.  

 

Hidtil har vi ikke delt børnene i Kessers Hus op i grupper, men det kommer vi til i den næste 

periode. De vil blive delt 2 grupper i åbningstiden: 

 

1) 0.-3. klasse fra Gadevang skole – som stadig har aldersintegreret undervisning i 

skoletiden. 

2) 4. klasserne som kommer fra Hillerødholmsskolen.  

 

4. klasserne vil få 1’eren og 3’eren til rådighed. De vil i 

perioden få garderobeplads på væggen ind til 1’eren, lige 
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som der vil blive markeret hvilket toilet de skal bruge. Vi vil arrangerer, at der er mulighed for 

forskellige aktiviteter for gruppen i 1’eren og 3’eren. Tanterne vil også gå i dialog med børnene om deres 

ønsker. Så vidt det er muligt, vil der være tilknyttet en fast Tante til gruppen 1 uge ad gangen. 

 

0.-3. klasse fra Gadevang skole vil bruge resten af garderoben. Børnene fra 0. klasse skal i den næste 

periode hænge overtøj længere inde i garderoben. Der vil ligeledes blive markeret, hvilket toilet gruppen 

skal benytte.   

 

Krea-rummet vil fortsætte i den næste periode. Dog med begrænsning, så vi ikke ”sidder lårene af 

hinanden”. Der vil også være mulighed for kreative aktiviteter for 4. klasserne i 1’eren.  

 

På mandag vil Tanterne spørge ind til vinterferien, så vi kan organisere uge 7 i Kessers Hus.   

 

Aula: 
Der er nu mulighede for, at forældre kan søge vejledning og oplysning via 

aulainfo.dk. Der er også mange informationer, videoer og vejledninger 

der er tilgængelige om Aula og anvendelsen som forældre. En del 

informationer er også tilgængelige på andre sprog end dansk. 

 

Forældre kan søge information mm. på: Hjælp til Aula – Aula (aulainfo.dk) 

 

Hillerød kommune har nu etableret en mulighed for forældre, til at kontakte Hillerød kommune for, at få 

hjælp og support i forhold til spørgsmål om anvendelse af Aula.  

 

Der er telefontid tirsdag og onsdag fra kl. 10-12 og torsdag fra kl. 15-17 og det vil være Bianca som 

passer supporten. Supporten starter allerede fra onsdag d. 3. februar på telefonnr. 7232 5110. Der vil 

ikke være support i uge 7. 

 

Legepladsen lukket uden for åbningstiden: 
For at mindske smitterisikoen og smittespredningen mest muligt, for børnene og personalet i 

institutionerne, har Hillerød kommune besluttet at lukke institutionernes legepladser for 

offentligheden. Det betyder at der fra i dag er sat skilte om, med information om at legepladsen er 

lukket, når Asylet er lukket. 

 

Asylet lukket i uge 29 og 30: 

Husk at Asylet er lukket i uge 29 og 30. For at vi kan kan planlægge, beder vi om en tilbagemelding til 

Gitte, hvis der er behov for pasning i uge 29 og 30  

Det vil være en stor hjælp for os, at få tilbagemeldingen så hurtigt som muligt, dog senest den 15. 

marts.  

Skulle der være omstændigheder som gør at ferien først kendes senere, så giv Gitte besked om dette.  

Forældre der har brug for pasning i uge 29 og 30, vil få besked om hvor pasningen finder sted, den 1. 

juni. 

 

 

Gitte 

 

 

 

 

 

https://aulainfo.dk/guide-til-foraeldre-og-elever/uddannelsesmateriale/

