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Onsdag den 22. april 2020
Kl. 17.00-18.30
Lene Bregninge
Sidsel Vang

Tilstede:

Kate Oldenburg, Julie Vindahl Petersen, Junaid
Khalid, Anne-Sofie Birkelund, Louise Bering, Linda
Eriksen, Kristina Shchehlova, Sidsel Vang og Lene
Bregninge.

Afbud:

Lin Kirkmand og Christina Rørbæk

Mødet holdes virtuelt.
Sidsel er mødeleder i dag. Der er ikke fremsendt dagsorden, der er blot et
punkt til drøftelse og det er Covid19.
Overordnet set er genåbningen gået rigtig godt. Medarbejdere, forældre og
børn har taget godt imod de løsninger, som er udarbejdet. Ledelsen har
arbejdet det meste af påsken med løsninger og logistik i forhold til
genåbningen. Alt er meget nyt for os alle og ingen har prøvet det før. Det har
været og er en stor opgave at få organiseret det der er brug for. Der kommer
nye opgaver undervejs-ting ændre sig og skal løses her og nu, og det gør vi.
Tirsdag den 14. april 2020 mødte alle medarbejdere ind på husenes
legepladser, hvor alle blev informeret om, hvad der skulle ske. Det var en god
oplevelse at være samlet igen og der var både plads til at få spurgt til det der
var brug for afklaring på og plads til den usikkerhed der selvfølgelig er i en tid
som denne. Alle var ved godt mod og så frem til igen at skulle tage imod
børnene i BHF.
Hvordan har medarbejderne oplevet opstarten:
Linda: En anderledes hverdag vi mødte op til, men alle børnene har været
rigtig gode til at komme tilbage efter 4 uger derhjemme. Kan være lidt svært i
afleveringen, men det går hurtigt over. Vi har oplevet at forældrene er meget
positive.
Louise: Det er gået ud over al forventning, børnene er kommet igen lidt som
efter ”sommerferie” og har taget det så fint. Børnene bliver afleveret udenfor
på matriklerne hos dagplejerne. Alle dagplejerne har været rolige i det.

Lene: Administrationen har også oplevet det positivt, som udgangspunkt
arbejder vi hjemmefra, kommer lidt rundt med diverse ting i husene og er
også på kontoret, når der er brug for at printe m.m.
Samarbejde med forældrene i den nye situation: Vi møder stor opbakning og
anerkendelse. Forældre hjælper deres børn godt på vej.
Afleveringer/afhentninger bliver respekteret og retningslinjerne overholdt. Vi
får positive tilbagemeldinger især omkring afhentning. I den hentning der er
nu, er børnene klar til at blive hentet, de har fået tøj på, er færdige med at
lege og er klar til at komme hjem. Flere forældre giver positive
tilbagemeldinger på dette.
Denne situation gør også, at vi får nye øjne på, hvad man også kan gøre. Vi
kan mærke, at der er en anden form for nærvær med børnene, med de små
moduler, afleveringer der går hurtigere og stadig er gode og positive. Der
dannes nye relationer mellem børnene. Håndvask, zoner m.m. sker med en
legende tilgang.
Vi ønsker naturligvis ikke at vi skal fortsætte med at gøre det på denne måde,
men er givtigt at have øje for nye muligheder-og tage det gode og virksomme
med os vi kan.
Børnene: Meget få har været kede af det, noget nogen godt kunne være
bekymret for. Dem der er kede af det, bliver hurtigt glade igen. Der har været
dialog via Famly med de forældre hvor deres barn har været ked af det.
Spørgsmål fra forældre rep: Oplever I reaktioner fra børnene, når de ikke kan
gå over til de andre kendte børn og voksne? Linda fortæller, at de ikke har
oplevet det som et problem. Det er sjovt, at kunne vinke over hegnet. Faktisk
nok mere svært for de voksne ikke at have den normale kontakt til ”deres
egne” børn. Børnene siger: Vi kan lege igen, når corona er væk .
Udfordringer: Det er et stort arbejde at få modulerne til at gå op i forhold til
hænder og timer. I køkkenet skal der smøres madpakker til alle børn og de
skal være klar tidligt. Medarbejderne i køkkenet møder nu kl. 6.00 for at nå
det.
Hygiejne fylder meget i vores hverdag. Alle børn får vasket hænder (ikke
sprit), på tur har man en pose med skumklude med sæbe på og skumklude
kun med vand. Så snart man møder en håndvask, vaskes der igen hænder.
Rengøringen kommer 2 gange om dagen. 1 i løbet af dagen, hvor der vaskes
og sprittes håndtag m.m. af og 1 gang efter lukketid. Personalet står for

mange flader i dagligdagen, toiletter skal tørres af, sengetøj skal vaskes, ting
på legepladsen og øvrigt legetøj skal vaskes.
Der kommer flere børn fra uge til uge. Vi havde ca. 25 børn i nødpasning,
første uge (16) 129 børn , denne uge 282 (17) og i næste uge (18) 319 børn.
Der er stadig en del børn, der holder fri. Vi har i alt 420 børn i Børnehusene
Fredensborg og vi holder åbent for ALLE børn.
Tanker og overvejelser: Alt er godt nu, vi oplever ikke sygdom blandt de
voksne, men det kan komme ikke nødvendigvis coronasmitte. Alle med
symptomer skal blive hjemme også 48 timer efter man har haft symptomer.
Vores plan holder og kan holde til noget fravær, hvis der kommer meget
sygdom, kan det blive vanskeligt.
Forældre rep.: Hvis der bliver sygdom, kan man opfordre til at holde børn
hjemme. Vi må hjælpe hinanden, hvor vi kan i disse tider.
Vi skal huske, og husker hele tiden hinanden på, at vi er sammen med raske
børn og raske voksne.
En gruppe af vores personale har været på oplæring i Ældreområdet, så vi
kunne hjælpe der, hvis der blev behov. Det samme gør sig nu gældende hos
os. Vi har modtaget hjælpende hænder, fra kollegaer der er ansat i andre
områder i kommunen. Eks. borgerservice, biblioteker, kantiner m.m. Det er
rart, at modtage hjælp og det værdsættes.
Nye børn: Vi har indkøring af nye børn, som ikke har haft mulighed for at
starte. Der er lavet individueller aftaler med de nye forældre. Det er den
samme forælder, der skal komme i huset ved indkøring. De må gerne være i
huset under indkøringen.
Afslutning for skolebørnene:
Forældre rep: Hvordan tager I afsked med de børn, der skal videre i SFO 1.
maj? Alle børn har fået brev fra SFO’erne. Vi har haft store overvejelser om,
hvordan vi skulle markere dagen. Vi plejer jo at holde fest, skulle vi udskyde
det til august. Men da vi ingenting ved og børnene er et andet sted i deres liv
til august, blev dette vores beslutning.
Så den 30. april, der er den sidste dag for de store børn, får ALLE børn og
voksne is. Så alle er med til at markere dagen og sende dem godt afsted.

Kvadratmeter og mange børn
Forældre rep.: Når alle børn snart er tilbage i institutionen, kan der så blive et
problem med kvadratmeterne?
Umiddelbart har vi de kvadratmeter der er behov for-dog udfordring hvis vi får
meget dårligt vejr med heldagsregn-vi har bestilt nogle telte som vi ser frem til
er i hus-de kommer omkring d. 6 maj. Når alle børn er tilbage kan det betyde
større børnegrupper. Flere personaler er gået op i tid, og vi har forlænget de
medarbejdere der havde slut dato 1. maj frem til 1. september.
Vi har ikke oplevet at forældre har ændret i deres ferie tilmeldinger.
Medarbejderne skal også holde sommerferie. I uge 29 er der stadigvæk lukket.
Forældre rep. : Kommunikationen har bare været så god til os forældre. Vi er
blevet oplyst virkelig godt også selvom I måske ikke har haft svarene. Virkelig
virkelig godt.
Moduler og grupper: Hvad sker der, hvis grupperne ændrer sig? Grupperne
kører en uge af gangen. Hvis moduler kan fortsætte, gør vi det. Der er
forældre, der har skiftende arbejdstider, forældre der ikke bor sammen. Vi
skifter IKKE i løbet af en uge, dog kan vi blive nødt til at skifte personale ved
sygdom o. lign.
Solcreme: Fra i dag får børnehavebørnene selv lov til at smøre solcreme i
ansigt og nakke. De mindre børn bliver smurt. Personalet skal bruge nye
handsker mellem hvert barn, vaske hænder og spritte hænder både før og
efter. Vi har værnemidlerne til dette på nuværende tidspunkt.
Legepladser:
Man må fortsat gerne benytte legepladserne i weekenden. Vi oplever
desværre, at vores legepladser bliver meget besøgt om aftenen efter lukketid,
der skal ryddes op hver morgen og fjernes skodder, pizzabakker, flasker m.m.
Modulerne gør at vi er lidt udfordret i forhold til tid og oprydning inden børnene
kan komme på legepladsen. Der tages kontakt til et vagtværn, for at køre forbi
legpladserne en periode.
En lille snak om at bestyrelsen evt. kan i ”Hjælp hinanden i Fredensborg” på
Facebook opfordrer til at passe på vores legepladser.
Der er set grupper af børn, der går hånd i hånd igennem byen andre går med
reb imellem sig, er der forskel? Børnene må gerne gå hånd i hånd og de må
gerne lege sammen og være på samme gynge osv.

Masker: Benytter personalet masker? Som udgangspunkt er der ingen der
bærer masker. Der har været dialog om, om det kunne være nødvendigt.
F.eks. kan allergi kan opfattes som syge for andre. Igen, det er raske børn og
raske voksne, vi er omgivet af. Vi håber heller ikke det bliver nødvendigt, at
bruge masker. Masker kan virke skræmmende på børn også derfor vi ikke
benytter dem til fastelavn og Halloween.
Personale
Krav til personalet hvis de oplever symptomer, så skal de opsøge læge og blive
testet. Vi vil altid opfordre til, at man skal testet.
Bestyrelsen laver et fælles skriv til forældre og medarbejdere omkring
anerkendelse og tak for måden opgaven er løst på og opbakningen i
Børnehusene Fredensborg.
I perioden hvor vi var lukket helt nede, var der personale der mødte ind i
nødpasningen alle andre har arbejdet hjemmefra med opgaver. Der er blevet
lagt en masse planer for fremtiden, men helt sikkert at alle nyder at være
tilbage sammen med børnene, som jo er vores primære opgave.
Håndværkere: Der er stadig håndværkere… Paddehatten er næsten klar,
mangler noget rørarbejde, men de er nået langt.
Køkkenet er glade for at være i Lundely, der er lidt udfordringer ift. pladsen,
men positivt at være i huset og positivt med kontakten til husets
medarbejdere. Både køkken og administration, ser frem til at vende tilbagenår det er muligt-vi afventer endelig dato for hvornår arbejdet er færdigt.
Der vil blive sat håndvaske op alle steder udenfor i samtlige huse.
Vi fastholder næste bestyrelsesmøde den 2. juni 2020 og tænker det bliver
virtuelt.
Tak for godt møde 

