Kære børn og forældre i Galaksen

Vi glæder os til gradvist at kunne åbne i Galaksen efter påske.
Vi har savnet jer alle meget, og glæder os til at se jer.
Jævnfør brev fra Vejle Kommune åbner Galaksen for børnehavebørnene 3 år og opefter onsdag
den 15. april og for 0-3 år mandag den 20. april.
Det vil selvfølgelig blive en anderledes hverdag end vi er vant til.
I Galaksen betyder det:
Vi har åben i alle 3 huse fra kl. 6-17.




Midi-børn i Solstrålen, møder ind i Solstrålen
Midi-børn i Kometen, møder ind i Kometen
Maxi-børn, ALLE Maxi-børn møder ind i Stjerneskuddet, og ikke i Multihuset.
HUSK at holde 2 meters afstand.
HUSK at spritte hænder både børn og voksne, når du går ind/ud af institutionen.
ALLE skal tage blå futter på, når man går ind i institutionen

De børn som skulle have startet op i en ny gruppe efter påske, skal starte op i deres gamle gruppe,
så vi får lavet en god overlevering.




Under disse særlige omstændigheder er det vigtigt med en kort og præcis aflevering. Har
man brug for at snakke, kan man lave en aftale om en telefonisk samtale med en pædagog
eller pædagogisk leder. Aftalen kan laves efter at dit barn er startet op i institutionen.
Man må ikke benytte Day-Care skærme, det pædagogiske personale taster børn ind/ud.

Morgenmad og frokost:
Der serveres INGEN morgenmad og frokost, det betyder, at hvert barn selv skal medbringe en
sund og varieret madpakke.
Vi serverer fortsat formiddag + eftermiddagsmad – portionsanrettet.
Legetøj:
Børnene må IKKE medbringe legetøj hjemmefra.

Ude-tøj:
Det er VIGTIGT, at dit barn har rigeligt med tøj med til at kunne være ude hele dagen i al slags vejr.
Sygdom:
Dit barn må IKKE komme i institutionen, hvis de har symptomer på sygdom, det gælder også
forkølelse.
Den som henter og bringer barnet må ligeledes heller IKKE have symptomer på sygdom.
Er du testet positiv for COVID-19 må du selvfølgelig heller IKKE hente og bringe dit barn i
institutionen.
Hygiejne:
Vi tager Sundhedsstyrelsens retningslinjer om hygiejne meget alvorligt og følger derfor de
retningslinjer, der er sendt ud fra Sundhedsstyrelsen og Forvaltningen.
Det er vigtigt, at man som forældre snakker med sit barn om, at det er en anderledes hverdag, der
vil være i Galaksen.
Det vil f.eks. være at holde afstand, håndvask, spritte hænder af og i forhold til strukturen og det
pædagogisk arbejde.
Film fra Sundhedsstyrelsen: Sådan går vi i børnehave igen
Vi vil gøre alt for at børnene fortsat oplever nærvær og tryghed.
Aftenpasning:
Det vil være muligt for aftenpasning for de børn som i forvejen er tilmeldt.
For børn som er 3 år og opefter vil det være muligt fra onsdag den 15. april.
For børn 0-3 år vil det være muligt fra mandag den 20. april.
Hvis barnet skal have aftensmad, skal I selv medbringe det.

Vi glæder os meget til at se jer alle sammen igen 
Mange hilsener fra Galaksen

