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Kære forældre til børn i dagtilbud i Glostrup Kommune
Statsministeren har mandag den 6. april 2020 givet kommunerne besked om at
foretage en gradvis åbning af dagtilbud og skoler fra den 15. april og frem.
I forlængelse af udmeldingen modtog kommunen den 7. april 2020 vejledninger fra
Sundhedsstyrelsen om, hvordan den gradvise åbning kan gennemføres på en
forsvarlig måde.
Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil afholdt den 8. april 2020
pressekonference. Ministeren betonede den vejledning, som er udarbejdet af
sundhedsmyndighederne: ”Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af
dagtilbud.” Der er tale om en omfattende og restriktiv vejledning, som ligger til
grund for åbningen. Rammerne skal være på plads, før der åbnes.
Vi fortsætter derfor i Glostrup Kommune med nødpasning i ugen efter påske og
genåbner den 20. april 2020. Det giver os mulighed for at planlægge genåbningen,
så den kan gennemføres på en sundhedsmæssig forsvarlig og velplanlagt måde.
Nødpasningen i ugen efter påske vil ske på en måde, hvor der maksimalt er samlet
10 mennesker i samme rum, og hvor der tages ekstra forholdsregler i forhold til at
holde afstand og styrke hygiejne for at bremse smitterisiko.
Hvis I har behov for nødpasning og ikke allerede er meldt til, så kan I kontakte os på
mail: born.unge.familier@glostrup.dk eller på telefon 4323 6449 eller 43236499
Dagtilbudsområdet – nødpasning i ugen efter påske
Tirsdag den 14. april åbnes alle institutioner, undtagen Perlen, hvor der foregår en
mindre ombygning. Perlens børn vil blive passet i Spirehuset. I vil blive kontaktet af
lederen af daginstitutionen med orientering om, hvor jeres barn skal møde.
Dagtilbudsområdet – åbning af alle dagtilbud den 20. april 2020
Vi er nu i gang med at sikre, at daginstitutionerne fra den 20. april 2020 kan
overholde sundhedsstyrelsens vejledning, så det er forsvarligt at åbne for pasning.
Der er for alle dagtilbud indgået en aftale med Glostrup Ejendomme om rengøring
to gange om dagen efter de foreskrevne anbefalinger.
Den enkelte institution tager forholdsregler, der sikrer, at der leves op til
vejledningen på området om 4 m2 pr. børnehavebarn og 6 m2 pr. vuggestuebarn,
når der åbnes.
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Derudover lægges også en plan for, hvordan alle daginstitutioner lever op til de
øvrige elementer beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning, herunder vask af
legetøj, tøjvask, måltider, afleverings- og afhentningssituationen etc.
Jeres egen institution:
Lederen i jeres barns institution vil skrive til jer i næste uge og orientere jer om de
særlige forhold, der gør sig gældende i institutionen fra åbningen den 20. april. Fx
hvor og hvordan I skal aflevere om morgenen.
Denne gradvise model for åbningen, er med til at sikre, at den enkelte institution
kan få et overblik over vagtskemaer, gruppeinddelinger, udeaktiviteter, gennemgå
hygiejneregler og at sprit og sæbe kan komme på plads.
Med venlig hilsen
Jonas Wittendorff
Centerchef
Center for Børn, Unge og Familier
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