
 
 

Retningslinjer for Opstart i Svalereden fra d. 1. august. 

2020 i forhold til at begrænse smittespredning af Covid 19 

Vores hverdag vil se således ud fra august: 

• Vi har ikke længere det store telt som vi havde lånt af  ”krusbjerg teltholder laug ” 

Aflevering og afhentning: 

• Vi fortsætter med vores morgen ritual med at børnene bliver afleveret ude efter kl. 7.45 

Og alle børn vasker hænder når de møder ind i Svalereden. 

• Forældre og børn må gerne gå ind i køleskabet med madpakker og drikkedunke efter 7.45( se efter 

om der er god plads) 

• Forældre som kommer ind i svalereden, vasker hænder eller spritter hænder  

• Det er ok for forældrene lige at gå ind i garderoben og sætte kassen/tjekke skiftetøj ( dog se efter 

om der er god plads i garderoben) 

• Fortsat krav om 1.m afstand v. hente -og bringe situationer, forældresamtaler mm 

Pædagogiske aktiviteter: 

• Vi er fortsat mest ude 

• Der er ikke længere kwm krav pr. barn indendørs 

• Aktiviteter tilpasses så de kan foregå mest muligt ude 

• Vi Spiser fortsat gruppeinddelt: ny førskolegruppe, svaleunger og trækfugle 

• Voksen styrede Aktiviteter/gruppetid  indendørs foregår fortrinsvis i mindre grupper eller gruppevis                      

( svaleunger/trækfugle eller førskole gr) 

• ”fri leg” indendørs foregår i mindre grupper 

• 2 sprogs stimulering fortsætter (gruppe af 2-4 børn) 

• Alm. Sprog stimulering opstartes i løbet af aug. (grupper af 4-6 børn) 

• Samling indenfor er fortsat sat på pause 

• Førskole gruppen starter op som planlagt d. 31 aug, og er ude af huset hver dag fra 9-12.30 

• Miniklub startes op igen sidst i august  

• Stadig begrænset udbud af legetøj, i Svalereden, da legetøjet skal vaskes af efter behov dagligt 

• Børnene må Ikke medbringe legetøj eller bamser i Sv. En puttebamse kan blive i svalereden 

• ”nyt” legetøj kan tages i brug sammen med en voksen i en mindre gruppe, og sættes væk igen 



 
 

• I meget dårligt eller meget varmt vejr, kommer børnene ind i Svalereden for at lege i 

løbet af dagen på skift. 

Måltider: 

• Mellem 6,30-7.30 kan der spise morgenmad  i Svalereden, morgenmaden kan stå på bordet hvor 

der spises 

• Formiddagsmaden spises fortsat ude, nogle spiser evt. indenfor i forhold til pædagogiske hensyn 

• Frokosten spises gruppevis(svaleunger/trækfugle/førskole) 

• Alle medbringer fortsat drikkedunk m.- vand og tydelig  navn 

• Vi søger stadig at spise med fornuftig afstand mellem børnene 

Hygiejne: 

• Vi praktiserer fortsat god håndhygiejne, børnene og personale vasker hænder, inden og efter 

spisning og efter besøg på toilettet/bleskift, samt efter behov. 

• Personalet er opmærksomme på om, børnene får vasket deres hænder når de skal! 

• Personalet hjælper til hos de børn som har brug for hjælp til håndvask 

• Personalet er meget opmærksomme på håndhygiejne når de skifter børnegruppe indenfor 

• Personalet guider fortsat i host/nys i albuen 

• Puslepladen vaskes med vand og sæbe/sprittes af efter brug hver gang 

• Viskestykker og køkkenklude fjernes og vaskes hver dag v. 90 grader 

• Vi forsætter med rengøring af toilettet og ved berøringsflader og kontaktpunkter i køkkenet samt 

efter behov i resten af Svalereden v. middagstid 

Ved sygdom: 

Ved tegn på covid 19 isoleres barnet på kontoret indtil det bliver afhentet. En voksen sidder i samme rum 

som barnet.  

Ved påvist coronasmitte orienteres alle forældre i Svalereden og lederen igangsætter sammen med det 

øvrige personale og den berørte familie opsporing af nærekontakter. Ved flere smittetilfælde i 

svalereden vil der være risiko for at svalereden lukker i en periode, med henblik på rengøring samt 

begrænsning af smittespredning. (se vedhæftede beskrivelse på nærekontakter) 

  

 

 

 


