
Info/nyhedsbrev den 15.2.2021 

I kølvandet på, at vores minister har valgt at forlænge restriktionerne, finder vi det 

også nødvendigt at fastholde og forlænge de tiltag og regler der hidtil har været 

gældende i huset, og vi fortsætter med at opfordre alle, der KAN og har MULIGHED 

for det, til at beholde jeres barn/børn hjemme. Men vi vil gøre opmærksom på, at 

der ikke er tale om en nødpasningssituation som tidligere på året, hvorfor der er 

åben for alle hvis man ønsker pasning, og der er ikke ændret på åbningstiden og 

kvaliteten i det pædagogiske tilbud. 

 

Husk alle voksne SKAL bære mundbind når I færdes indendørs i garderoberne, og 

holde 2 m afstand til andre end jeres egne børn. 

Giv kys og kram til jeres børn inden I sætter dem på armen af de voksne i 

vuggestuen      , og lad sutterne forblive i kasserne hvis det er muligt. 

Alle møder vil frem til den 7/2 blive afholdt virtuelt. 

Vuggestuebørnene skal fremover også medbringe drikkedunk og madpakke til 

frokost frem til 7/2.- Madpakke situationen i børnehaven forbliver uændret. 

 

Frem til den 22/2 (bemærk 15-19 er vinterferien) har vi brug for at kende jeres 

pasningsbehov. Derfor bedes I sende en mail til uglereden@uglereden.dk med 

følgende oplysninger: 

• Barnets navn 

• Dage for ønsket pasning 

• Afleverings tidspunkt 

• Afhentningstidspunkt 

Sidste frist herfor er søndag den 17/1 

Vi ved mange af jer er pressede, og vi gør alt hvad vi kan for at gøre hverdagen så 

let, god og tryg for alle som overhovedet mulig. Har I spørgsmål eller udfordringer 

må I endelig komme til os, så finder vi en vej sammen      . 

 

 

mailto:uglereden@uglereden.dk


Tilfredshedsundersøgelse: 

I har nu muligheden for at udfylde en tilfredshedsundersøgelse via dette link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jH3kiS789EaRWdUxNHtqBs

wJ8wlSVq5Pm7LXlukFy_VUNkRZOTk3QTdJQkxQNjdTVzhKWUJIT0ZTUi4u 

Bemærk der er mulighed for at få læst spørgsmålene højt. 

Sidste mulighed for besvarelse af undersøgelsen er fredag den 22/1 2021. 

Vi håber I vil bruge lidt tid på at udfylde den      . 

Resultatet vil fremgå på vores generalforsamling i marts, og de forskellige 

besvarelser vil blive gennemgået med ledelsen, personalet og forældrerådet. 

På forhånd mange tak for hjælpen. 

 

TØJ 

Vi er stadigvæk meget ude og vinteren er over os. Derfor er det vigtigt med masser 

af skiftetøj og varmt tøj. 

Derfor opfordrer vi alle til at tage kasserne med skiftetøj med hjem hver fredag, og 

lave en lille opfyldning i weekenden, - så alt er klar til mandag. 

Hverdagen er bare bedre for jeres børn når de kan holdes varme og tørre       

Er I i tvivl om hvor meget tøj I skal sende med, står personalet selvfølgelig klar med 

råd og vejledning      . 
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