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Kære forældre                                                                    

04.januar 2021 

To tilfælde af Corna i børnehaven: 
Vi har i juledagene haft et tilfælde af Covid 19 blandt børnene. Det er blevet håndteret rigtigt fint, 

og Matilde Jacobsen som var smittet, har været hjemme i 10 dage, og må derfor gerne komme i 

børnehaven igen. 

Da smitten blev konstateret d. 26. december om eftermiddagen, er der ikke nogen 

smitteopsporingsindsats. Både de børn og tanter der var her d. 23. december, er uden for det man 

kalder nære kontakter. Vi har selvfølgelig orienteret forældrene, til de børn der var i Asylet d. 23. 

december. Nu vælger vi at gøre det samme, til alle jer andre, så alle kan have en ekstra 

opmærksomhed, og alle er orienteret om hvordan det går. 

Ligeledes arbejder Gitte hjemmefra i denne uge. Hun er testet positiv d. 2. januar. Hun er ikke syg 

og har ikke nogen symptomer, men hun er isoleret hjemme.  Gitte var ikke i Asylet d. 23 december. 

Hvis ikke hun udviser symptomer, er hun tilbage igen d. 9 januar. 

 

Kessers hus lukkes yderligere 14 dage: 
Som I nok har hørt i medierne, fastholdes nedlukningen for børn fra 0-9 klasse fra i dag mandag d. 4 

januar frem til d. 17 januar. 

Det betyder altså, at Kessers hus er lukket ned i perioden 4. januar til 17 januar 2021. 

Vi holder jer opdateret, så snart vi ved noget nyt. 

 

Velkommen til: 
Velkommen til Molly som starter i skolegruppen d. 4. januar.  

I Slusen starter Silje d. 4 januar. Silje er lillesøster til Theo som går i 

skolegruppen. D. 18.01. starter Nora My som er lillesøster til Theo S i 

skolegruppen og Frigga i Kessers hus. D 01.02. starter Fjordur i Slusen, som er 

lillebror til Falke, der går på Fru. Frantzen. D. 01.02. flytter Elisa fra Slusen til 

Fru. Frantzen. 

Sigurd og Charlie flytter fra Slusen til fru. Frantzen d. 4. januar. 

Velkommen til Emma, som skal være barselsvikar for Mie i Slusen. Mie går på barsel d. 2. februar. Vi 

ønsker hende en rigtig god barsel. 

Emma er pædagog medhjælper og ansættes 32 timer om ugen, og starter d. 2. februar. Emma har 

erfaring som medhjælper 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 jer alle. Vi glæder os til at være sammen med jer.  

 

Aula: 
Vi håber I alle er kommet på Aula. Der er flere der har prøvet i juledagene, hvor det ikke er 

lykkedes, at komme på. Men så har de prøvet i dag, hvor det er lykkedes. Lad os håbe at det lykkedes 

for alle. 

Der er selvfølgelig forskellige opstartsvanskeligheder i et nyt system, og vi skal alle vænne os til det 

nye, så I må her i starten have lidt tålmodighed med os, og være gode til at hjælpe hinanden. 

En af udfordringerne er, at vi ikke selv kan flytte børnene, når de flytter stue, ej heller skrive dem 

ind når de starter. 

Det skal vi skrive om til andre, som så skal gøre det. Derfor tager det lidt ekstra tid. Vi skal nok 

fremover være i bedre tid, når børnene bliver meldt ind og flytter stuer. 

 

Sygdom aflyst: 
Gitte skulle opereres i skulderen d. 7 januar. Det er aflyst og flyttet til sidst i april.  

 

Gitte 


