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Kære forældre                                                                    November 2020 
Vi er nu i Corona årets efterår. Vi er alle møgtrætte af, hvordan retningslinjerne påvirker 

børnenes liv i Asylet og, hvordan det påvirker tanternes arbejdsdag. Vi er dog nødt til, at 

fastholde de retningslinjer, der er udstukket fra myndighederne, og som indtil nu har 

betydet, at vi med held har undgået, at nogle børn eller tanter i Asylet er blevet smittet. 

Det vil vi gerne fastholde 

 

Smittetrykket i Hillerød er højt, og jeg har derfor brug for endnu engang, at opfordre jer 

til, at overholde de retningslinjer, vi opstiller i Asylet. 

 

”Så kære forældre”, vær et godt eksempel for jeres børn og 

overhold de retningslinjer vi har. Sæt ikke tanterne i en situation, 

hvor de skal irettesætte jer forældre. Det er respektløst over 

for et personale, der knokler hver eneste dag for, at opretholde 

et godt børneliv, under de omstændigheder retningslinjerne byder. 

Så hjælp tanterne med, at skabe en god hverdag for børnene, vær 

respektfulde over for tanterne ved, at efterleve de retningslinjer der er. 

 

Det kan måske for jer se ud som om, at det ikke kræver det store af tanterne. Men 

hverdagen er meget anderledes, og kræver meget både pædagogisk og praktisk. Som I ved 

er vi udenfor og nu, hvor flyverdragterne er kommet på, bliver det f.eks tre gange så svært 

for et barn, at nå fra teltet til toilettet uden at tisse i bukserne. Feks. er det også svært, 

at holde styr på tøjet i garderoben. For at lette tanternes arbejde har vi besluttet, at det 

hele pakkes i en stor taske og, at I skal tage det med hjem hver dag. Beslutningen er taget 

med baggrund i de erfaringer, vi har gjort os indtil nu. Nemlig at tanterne ikke skal bruge 

en masse tid på, at bringe tøj frem og tilbage til garderoben. 

 

For at vi sammen kan skabe en god, hverdag for børnene kommer retningslinjerne lige her: 

 

               Vask hænder:  
Husk at både børn og forældre skal vaske hænder når I 

ankommer i Asylet, og når I henter jeres børn. Vi fastholder, 

at børnene skal vaske hænder før de kommer ind. Også selvom 

der kommer spritdispensere op, forhåbentlig i nær fremtid. 

Sprit er til forældre, børnene skal stadig vaske hænder når de 

ankommer og går hjem. 

 

         Gå ikke indenfor: 
Husk at forældre ikke må gå indenfor. Det er ikke ok, at tanterne er nødt til at 

minde forældre om, at det er således det forholder sig.  

 

Spis morgenmad hjemmefra: 
Husk, at jeres børn skal spise morgenmad 

hjemmefra. Fra onsdag morgen skal børnene vente 

med, at spise formiddagsmad til de kommer ud i     

                  grupperne kl. 08.30. Der spises ikke i det store      

                  fællesskab længere. 
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Stor taske med tøj: 
Husk, at jeres børn skal have deres tøj i en stor taske, der 

bringes frem og tilbage hver dag 

 

Bliv ikke på legepladsen: 
Husk at forældre ikke må blive stående på 

legepladsen og snakke sammen. Når I har 

afleveret jeres barn, skal I forlade 

legepladsen.  

 

Børneroden: 
Som I, de sidste 14 dage har kunne læse på børneroden, lukkede den ned d. 31 oktober. 

Her bringer jeg den tekst fra børneroden, hvor Dagtilbudschef Rikke Pihl Terkelsen forklarer, hvorfor 

børneroden er lukket frem til 1. januar. 

 

”Kære forældre 

Som I ved, står vi, ligesom andre kommuner, over for et skifte til AULA, som bliver vores nye 

hjemmeside og intranet. Vi overgår til et fuldt AULA-system den 1. januar. 

Vores nuværende kontrakt på Børneroden udløber den 31. oktober i år. Planen har været at forlænge 

denne kontrakt, til udgangen af december 2020.  

Vi har i samarbejde med kommunens ansvarlige afdelinger, haft en forventning om at dette ville falde på 

plads. 

Desværre har det vist sig, at der ikke kan opnås enighed om en midlertidig aftale på drift af vores 

nuværende system. Efter grundig overvejelse - samt vægtning af fordele og ulemper - er det derfor 

besluttet ikke at forlænge aftalen. Det betyder, at Børneroden lukker pr. 31. oktober 2020.  

Det betyder også, at vi skifter til AULA-hjemmesiden allerede den 1. november. Her vil I derfor fra den 

1. november kunne finde dagtilbuddets pædagogiske læreplan, tilsynsrapport mv. 

Selve intra-delen, hvor man kan kommunikere om fridage, krydse børn ind og ud mv., kommer dog først 

op at køre den 1. januar. 

Jeg er klar over, at det er et meget uvelkomment benspænd i vores digitale tidsalder, og at det sikkert 

ikke er alle medarbejdere og forældre, som kan huske en tid, hvor man kun havde telefon, mail og papir 

til rådighed som kommunikationsformer. Men heldigvis er vi mange, der ved, at verden kan hænge 

sammen alligevel – særligt når der er tale om kort tid. 

Hvis forældre ønsker at hente billeder ud fra Børneroden og gemme disse, kan de gøre det indtil den 31. 

oktober. Herefter slettes billederne. 

Lederen i det enkelte dagtilbud, vil orientere jer nærmere om, hvordan man lokalt vil håndtere ind- og 

udkrydsning af børn, meddelelser om sovetider og kontakt via mail i november og december. 

Venlig hilsen 

Rikke Pihl Terkelsen 

Dagtilbudschef Hillerød Kommune” 

 

Det betyder, at vi de næste to måneder er nødt til, at være i analog kontakt. I 

skal derfor ringe til vuggestuen(tlf. 72324635/børnehaven(tlf. 72324634)/ 

Kessers hus(tlf.72324638) med beskeder om sygdom mv. Ligeledes vil I få sedler 

med hjem når vi har noget til jer. 

 

Med de bedste hilsner og håb om at vi sammen kommer gennem corona  Gitte 
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