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Kære forældre til børn i dagtilbud
I morges åbnede hovedparten af dagtilbuddene i Gentofte Kommune. Åbningstid og antallet af
børn varierer som I ved fra institution til institution, og vi håber, at både børn og voksne er
kommet godt fra start på trods af de mange nye rutiner, der skal indarbejdes i hverdagen.
Som jeg skrev til jer før påske, har institutionerne og dagplejen alene taget stilling til
åbningstiden i denne uge. Det skyldes, at det er nødvendigt, at det enkelte dagtilbud får
konkret erfaring med at overholde de mange nye sundhedsfaglige krav, før
pasningsmulighederne for børnene i perioden frem til den 10. maj bliver planlagt.
Vi er meget opmærksomme på, at I forældre har behov for meget hurtigt at vide, hvordan jeres
institution kan tage imod jeres barn i de kommende uger. Dette afhænger af, hvor stort et
pasningsbehov, børnene i jeres dagtilbud tilsammen har. På grund af kravene i forhold til
afstand mellem børn, små grupper, gulvareal m.v., forventes ingen af institutionerne at kunne
tilbyde fuld åbningstid, og det kan være nødvendigt at fordele åbningstiden mellem familierne.
Vi skal derfor bede jer om, så hurtigt som muligt og senest fredag kl. 9, at udfylde dette skema
med pasningsbehov for jeres barn og returnere skemaet til lederen af institutionen. Skema i en
redigerbar version findes her.
Jo tidligere, dagtilbuddet får alle skemaer retur, jo hurtigere kan de give jer forældre besked.
Derfor beder vi indtrængende om, at alle får vendt tilbage til deres institution. Herefter vil
lederen sammen med forældrebestyrelsen fastlægge åbningstid og model, der giver mest mulig
pasning og samtidig sikrer, at dagtilbuddet kan overholde Sundhedsstyrelsens krav til afstand
og hygiejne.
Fra forvaltningen side arbejder vi intensivt på at få flere medarbejdere ud på de institutioner,
der har og får behov for det, så vi også ad den vej kan give en hjælpende hånd.
Tak for den gode opbakning, mange af jer allerede har givet institutionerne og dagplejen. Det er
meget værdsat.
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