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NYT FRA NATURMUSEN. 
Vi er så småt ved at vænne os til den nye struktur. Børnene accepterer at det er nødvendigt at være ude hele dagen 
og at de skal vaske hænder mindst hver anden time og at de skal holde afstand til hinanden, specielt når de spiser. 
Vi forsøger i så høj grad det er muligt at dele børnene op i små grupper af 4 – 5 børn med en fast voksen, så 
kontaktfladen med de øvrige børn bliver så lille som muligt. 
Vi har valgt at lade skovgruppen være i skoven hele ugen fra 7.30 – 15.00. Det er stadig muligt at hente sit barn i 
skoven fra kl. 11.00 og der er ikke længere end at man kan cykle eller gå frem og tilbage. Der er 1,7 km fra 
NaturMusen til skovpladsen. 
Jeg får flere henvendelser fra forældre med specifikke spørgsmål omkring deres barn. Spørgsmålene kan ofte være 
relevante for andre børn/forældre, så det er kun godt at blive gjort opmærksomme på eventuelle tvivlsspørgsmål. 
 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rette en stor tak til Jer forældre. Det er fantastisk at opleve hvordan I hver 
dag prøver at indrette Jeres hverdag på en måde, der gøre børnenes dage så korte som muligt. Uden Jeres hjælp 
var det ikke muligt at efterleve de forholdsregler som sundhedsstyrelsen har anvist. Hvis det på et tidspunkt skulle 
blive nødvendigt at reducere i børnetallet, vil de forældre der ikke har et reelt pasningsbehov blive kontaktet for at 
vi kan lave en aftale om en evt. kortere dag eller flytte pasningen til et andet tidspunkt. Ind til videre går det hele 
dog op. 
 



 
 
HÅNDCREME: 
Det er hårdt for hænderne at vaske med sæbe og vand 
mange gang om dagen. Flere børn får begyndende 
revner eller tør hud. Derfor er det vigtigt at børnene 
bliver smurt med en fed håndcreme når de kommer 
hjem. Derudover kan det være godt at smøre hænderne 
igen inden sengetid og om morgenen. 
Vi vasker generelt mere med vand og sæbe end vi 
spritter af, da det er anbefalinger fra 
sundhedsmyndigheder. 
 
SENGETØJ  
I modsætning til tidligere udmeldinger er det ”kun” 
nødvendigt med to gange vask af sengetøj pr. uge. 
Derfor får I dyner og puder med hjem hver onsdag og 
fredag. 
 
Det kan være en god idé at skifte tøj hver dag og vaske 
overtøj en gang i ugen. 
 
MADPAKKER 
Vi opfordrer stadig til at madpakkerne bliver så spiseklare som muligt. Dvs. at frugtstænger, ostehaps og lignende 
åbnes hjemmefra. Det gør at personalet i mindre grad risikerer smittespredning fra voksen til barn. 
 
KOMPENSATION TIL FORÆLDRE FOR UBENYTTET INSTITUTIONSPLADS 
Folketinget har åbnet op for, at de forældre, der i perioden 15. april til 10. maj ikke har benyttet sig af 
institutionspladsen, kompenseres i forældrebetaling. Dette gælder såvel kommunale som private daginstitutioner 
og sfo’er. 
De endelige retningslinjer er endnu ikke på plads, men vi vil orientere herom løbende. 
 
Se flere billeder lige her: http://naturmusen.dk/?page_id=2821  
Dans på legepladsen: http://naturmusen.dk/?page_id=798  
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