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Nyt fra børnehaven 

Fra den XX. juni vil børnehaven igen have normale åbningstider. Så håber vi at smittetrykket forbliver lavt. 
Håber vi kan hjælpe hinanden til en sommerferie uden Corona.  
 
Som I nok har bemærket, har vi fjernet afspærringerne på legepladsen. Det betyder at børnene igen må 
lege med hinanden på tværs af grupperne. Skønt. 
Vi skal stadigvæk passe på smittefaren ved Corona. Derfor spiser fortsat vores mad i de kendte små 
grupper, med en meter afstand til hinanden. Vi vil også stadigvæk være så meget som muligt på 
legepladsen. Håndhygiejne er også vigtig fremover. Så tak fordi I er så gode til at vaske jeres hænder, når I 
kommer ind i børnehaven. Det skal I blive ved med. 
 
Frem over vil vi sætte 3 kasser ud på legepladsen, her kan I så putte jeres børns madkasser i. Kl. 9 kommer 
de på køl. Herved undgår vi alt for mange forskellig finger på køleskabet og madkasserne. 
Vi serverer stadig ikke morgenmad, frugt og mælk for børnene. Det skal de spise og drikke hjemme.  
 

Skolemad 

I skoler, der har været friske på at starte skolemad op igen, skal have tusind tak for forsøget 😊😊 
Desværre er der ikke et behov, der købes næsten ikke noget. Det er derfor med stor beklagelse at vi må 
stoppe salget indtil sommerferien. Sidste dag bliver på torsdag d. 4/6-20 
Efter sommerferien håber vi på, at vi alle er tilbage i stærkeste opstilling. Vi glæder os i hvert fald meget.  

Venligst Anne Mette Kræn Jensen, Go´ mad til børn 
 

Særligt fripladstilskud til forældre som er økonomisk ramt på grund af COVID-19 

På baggrund af en økonomisk hjælpepakke til fri- og privatskoler er der indført et særligt COVID-19 
fripladstilskud til forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund 
af COVID-19. Tilskuddet kan søges med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2020 og frem til 31. juli 2021. 
COVID-19 fripladstilskud kan søges til: 
a. elever med én eller flere forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske 
forhold på grund af ledighed som følge af COVID-19 
b. elever med én eller flere forældre med selvstændig virksomhed eller som er ejere af små virksomheder, 
og som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af tab af B-indkomst 
eller omsætningsnedgang som følge af COVID-19. 
 
Elevens biologiske forældre/adoptivforældre kan søge. 
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Tilskuddet udgør 75% af den faktiske forældrebetaling for den enkelte elev, dog med et loft på 
forældrebetalingen.  
Ansøgningsskema og vejledning er udsendt med nyhedsbrevet i uge 22. Materialet findes også printet på 
skolens kontor, hvor det kan hentes. 
 
Udfyldte skemaer skal afleveres til skolens kontor d. 8. juni. Vi skal videresende samlede ansøgninger 
senest d. 10. juni. I månederne fremover skal vi fortsat indsende ansøgningsskemaer senest d. 10. 
 

 

God weekend! 

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 

 
Kalender 

5. juni Grundlovsdag - fridag for skolen. Børnehaven åben.  

23. juni Træf 

24. juni Idrætsdag for alle 

25. juni ”Spark ud dag” i børnehaven 

25. juni Naturdag for beg.- 6. klasse. Rengøring 7.- 9. klasser 

26. juni Sidste skoledag 

27. juni Træf 

27. juni - 11. august Sommerferie 

Kalender for skoleåret og feriekalendere kan ses under ”DET SKER” på www.blaabjergfriskole.dk  
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Sundhedsstyrelsens retningslinjer ved sygdom 
 

 
Hvornår må børn komme i 
børnehave eller skole? 
Børn må komme i skole og 
børnehave når de ikke har 
symptomer på sygdom. Det betyder, 
at hvis man har symptomer på 
sygdom, skal man blive hjemme, 
indtil man er rask. Regeringen har 
truffet beslutning om, at børn der 
bor i husstand med en person påvist 
med COVID-19 ikke skal komme i 
skole eller børnehave. I forhold til 
COVID-19 betragtes man som rask, 
når der er gået 48 timer, efter 
symptomerne er ophørt. Herefter 
må man komme i skole igen. 
 
 
Hvornår er man syg? 
Man vurderes som syg, når der er 
symptomer på sygdom, også ved 
milde symptomer på sygdom. Det 
betyder, at man ved symptomer på 
sygdom skal blive hjemme fra 
børnehave eller skole.  

Ved sygdom opstået i børnehave 
eller skolen 
Hvis et barn får symptomer på 
sygdom, mens de er i børnehave 
eller skole, skal de hurtigst muligt 
tage hjem og blive der, indtil 48 
timer efter de har haft sidste 
symptomer. Hvis en person, der har 
været i børnehave eller skole, 
konstateres smittet med COVID-19, 
skal børnehave eller skoles 
informeres om det, med henblik på 
at de personer, den pågældende har 
været i nær kontakt med, 
informeres. Nære kontakter skal 
efterfølgende være særligt 
opmærksomme på sygdomstegn og i 
endnu højere grad følge de generelle 
råd om god hygiejne, men de må 
som udgangspunkt gerne må møde 
op i børnehave eller skolen.  
 

Hvis en i husstanden er påvist med 
COVID-19 
Det anbefales, at personer med 
påvist COVID-19 i så høj grad som 
muligt isolerer sig i hjemmet væk fra 
andre i husstanden og ikke har fysisk 
kontakt med personer i hjemmet, jf. 
generelle råd til dig, der har tegn på 
sygdom. 
Personer, der forlader husstanden, 
skal vaske hænder lige inden 
hjemmet forlades. Regeringen har ud 
fra et forsigtighedsprincip truffet den 
beslutning, at børn, der bor i 
husstand med en person, der er 
påvist med COVID-19, ikke skal 
komme i børnehave eller skole. 

 

 


