Kære forældre.

Som I formentlig allerede ved lukker alle landets dagtilbud og herunder Daycare Nord i foreløbeligt 2
uger fra og med mandag morgen den 16/3 og til mandag den 30/3.
I opfordres dog til, at børnene bliver hjemme allerede fra nu fredag morgen.
Mange forældre har allerede taget deres børn hjem i dag, tak for det.
Fredag vil vi begynde med nødplan, da vi har medarbejdere der allerede nu er taget hjem pga.
forskellige helbredsmæssige udfordringer i forhold til evt. senere corona virus angreb.
Vi vil i uge 12 og 13 etablere et nødberedskab for børn af de forældre, der af samfundshensyn
(eksempelvis grupper i politiet, sygehuse, ældreområdet, falck osv.) er nødt til at arbejde, og således
ikke selv kan passe deres børn.
Disse forældre bedes give os besked senest fredag morgen kl. 9.00 med angivelse af pasningsbehov og
årsag.
Vi vil understrege at hvis en af forældrene ikke er ramt af ovenstående, kan man ikke få nødpasning.
Vi skal huske at årsagen til vores lukning i 14 dage pt. er at undgå at mødes i større gruppe, for at
mindske spredning af corona virussen. Som statsministeren sagde ”Vi gør det af samfundssind overfor
de svageste i samfundet”.
Jeg holdt møde med min ledergruppe i dag for at planlægge med medarbejderne imorgen, hvordan de
få børn i den kommende tid kan passes.
Vi holder åbent i hvert hus for sig for at mindske smitte risikoen uanset hvor få børn der er.
Bemærk også at evt. møder som I var indkaldt til omkring jeres børn, er aflyst.
Vi vil kommunikere med Jer både på vores hjemmeside www.daycarenord.dk under forældre info og
på vores officielle Daycare Nord facebook side. Samt på jeres mail som er oplyst af jer på Daycare.
Yderlig information kan I løbende få ved de enkelte huses pædagogiske ledere/ansvarlige:
Eventyrhuset
Jane Justesen
61607452
Jaju@skivekommune.dk
SpilLoppen
Hanne Irene Jensen
60299054
hibo@skivekommune.dk
Skovbørnehaven Johan Laigaard
24400020
joha@skivekommune.dk
Rosenbakken
Kirsten Gutzke
24989052
Kihg@skivekommune.dk
Resenborg
Allan Gade
29877157
alga@skivekommune.dk
Specialbørnehave Karen Marie Bligaard
50596021
kamb@skivekommune.dk
Områdeleder

Leo B. Rasmussen

29696232

Til slut en STOR TAK til jer alle for jeres forståelse vedrørende situationen.
Med håbet om, at I alle forbliver raske!
Med venlig hilsen
Områdeleder Leo B. Rasmussen

Lbra@skivekommune.dk

