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Kære forældre
Vi har i bestyrelsen udarbejdet en Corona-evaluering i november 2020.
Opsamling er på baggrund af tilbagemeldinger fra 8 forældre til børn i Skovhuset og
Børnehuset, både børnehave og vuggestuebørn. Forældre blev bedt om at give en overordnet
evaluering af corona-håndteringen i Dagtilbud Østbirk. Forældrebestyrelsen supplerede med
evaluering vedr. dagplejen og fra personalet.
God læselyst
Små grupper, udeliv og opdelte legepladser
Tilbagemelding fra forældre
 For nogle børn, var det en stor tilvænning at være udenfor så meget, og i sær at
legepladsen var delt op. De savnede at lege på tværs af stuerne og på de andres
områder, og ikke mindst indenfor.
 Jeg er FAN af de mindre grupper der blev kørt her i foråret/sommeren, og også at man
har vedligeholdt det i børnehaven med nu faste ude/inde uger. Det virker til de også er
meget mere ude end tidligere hvilket jeg også synes er SUPER. Især også for
vuggestuebørnene selvom jeg fornemmer at det nok ikke bliver så meget nu her med
vejrskifte til efterår/vinter.
 Opdelingen af blå og lilla legeplads var i foråret ret træls, da børnene blev begrænset
både i legeområder og i venner. Jeg er glad for, at [Barn X] nu også̊ er en del af
kometgruppen, så̊ han igen kan blive tæt med nogle af de jævnaldrende fra lilla stue.
Overordnet har han dog taget godt imod de nye restriktioner - og det er godt, at nogle
af dem er bibeholdt i nogen grad, så̊ der ikke sker for mange skift i dagligdagen (i
tilfælde af lempelser/stramninger af tiltag fra regeringen).
 Positivt: opdelingen af legepladsen gør det meget tydeligt hvor “grænserne” går for
både børn og forældre.
 Mere udetid og flere aktiviteter og ture i de små̊ grupper. Mega godt.










Tilbagemelding fra personalet:
Positivt med meget udetid, der øves i de sociale spilleregler, rollelege, konstruktioner
og fantasi. Der er mere plads til alle, og vi har set mange flere forskellige relationer i
spil end ellers eks. både drenge og piger, eller store og små sammen.
Flere hr givet udtryk for at det at arbejde i uderummet også for personelt har givet
"luft" på en anden måde.
Det var forår da vi var mest ude. Udeliv i de kolde måneder kræver flere steder med
mulighed for læ og ly
Blå og Lilla stue i Skovhuset fik mindre kendskab til hinandens praksis samt børn, da
hver stue havde hver sin del af legepladsen.
De børn der undviger krav/kommunikation med voksne har gode vilkår – det kræver
lidt ekstra opmærksomhed fra personalet
De børn der har brug for en tydelig ramme har ringe vilkår – det har vi som personale
ekstra opmærksomhed på.
Vi var gode til at finde på menings givende pædagogisk indhold, selvom vi selv måtte
finde på og gøre andet end vi tidligere har gjort

Aflevering/afhentning
Tilbagemelding fra forældre
 Det fungerer rigtig godt at forældre skal aflevere udenfor stuen/ på legepladsen (Det
glider nemmere med "farvel").
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Positivt: aflevering på de enkelte stuer, gav langt lettere aflevering og meget mere ro.
Det fungerer fint at man ikke må gå på stuerne og børnene kommer ud til en. Tænker
også̊ det giver mere ro for de resterende børn på stuen.
[Barn X] havde en negativ reaktion, da man gi tilbage til aflevering på gul for alle (i
vuggestuen). Der ville han ikke afsted og der var meget uro da mange græd og
krævede voksenkontakt.
Det har givet en helt anden ro at man afleverer sit barn ”udenfor” i garderoben og så til
en stue hvor der IKKE er mange børn. Både i børnehaven og i vuggestuen var det
sådan i starten, og det har bestemt givet en roligere ’igangsættelse’ af dagen, er min
fornemmelse. Jeg Ved ikke om det er pga. manglende ressourcer at man i lang tid nu i
vuggestuen nu kører fællesmorgener alle tre stuer..? Her kan der til tider godt være
’noget’ kaotisk. Sjældent et problem for mit barn, men forstår ikke at man ikke også
prioriterer mere opdeling her
Tilbagemelding fra personalet:
Det er blevet nemmere med afsked og afhentning. Der er ens rammer for alle børn. Før
kunne der opstå konflikter barn og forælder imellem ved afhentning, hvis barnet ikke
var klar til at afbryde legen på legepladsen eller ville hygge på stuen med sin mor/far
som det har set andre gøre. Nu er det børnene der skal komme til forældrene og ikke
omvendt.

Håndvask
Tilbagemelding fra forældre
 Rigtig godt at der er mere fokus på hygiejne med håndvask når man kommer og går
 Løsningen med vandhaner udenfor er fine og giver mening, dog har vi i hvert fald en
dreng der ikke vil have vasket hænder i det is kolde vand. Så̊ vi spritter en del i stedet,
da morgenen i forvejen er lidt svær.
 Knap så godt: fingervask i iskoldt vand - de fleste medbringer egen sprit. Og det er da
lidt sjovt at vandet var varmt i forår/ sommer og iskoldt her til efterår/vinter (også̊ med
hensyn til frost?) alternativt skulle man jo opsætte sprit ved indgangen i stedet for
vandhanerne for folk vasker jo ikke ordentlig fingre hvis de er ved at fryse af.




Tilbagemelding fra personalet:
Færre sygedage – både børn og voksne.
Færre snotnæser. Bedre immunforsvar. Bedre rengøring

Kontakten til personale:
Tilbagemelding fra forældre
 Kontakten til personalet har også̊ været svær, men jeg har aldrig fået et nej hvis jeg
havde brug for en samtale i telefon eller et møde, både pædagoger og leder Gitte, har
været meget hjælpsomme der- dejligt!
 Det der helt klart er ulempen ved den anden form for aflevering/afhentning er, at
kontakten til pædagogerne mht. særlige beskeder eller spørgsmål vedr. ens barn – det
kan være svært at få drøftet. Og det er ikke altid at man får skrevet den sms eller
ringet i løbet af arbejdsdagen i stedet
 Vi som forældre kan godt savne større indblik i, hvad der foregår i løbet af
vuggestuedagen - evt. i form af flere billedopslag eller lignende. Vi er opfordret til at
sørge for nogenlunde hurtig aflevering/afhentning, hvilket gør at den daglige snak om
børnenes dagligdag mindskes og man bliver koblet lidt fra. Jeg ved desuden knap nok,
hvem der egentlig går på stuen.
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Ift. blå̊ stue har man været gode til at lægge billeder op af dagligdagen og deres
aktiviteter, som man kan tale om derhjemme. Det er selvfølgelig også̊ nemmere at
spørge børnehavebarnet selv (ifht. vuggestuebarn), hvad de bruger dagen på.
Tilbagemelding fra personalet:
Det er svært at holde afstand, bruge kort tid på aflevering/afhentning og samtidig få en
god snak om barnets dag. Vi opfordrer til at man bruger andre kanaler og kontakter
dagtilbuddet eks. på mail eller tlf.

Kommunikationen blev ikke omsat til handling og skabte forvirring:
Tilbagemelding fra forældre
 Jeg fik at vide at [barn X] var en del af “storebørnsgruppen” i infobrevet og derfor
skulle afleveres ude - jeg har aldrig afleveret ham ude, men der blev ikke lavet en
kontramelding heller?
 Manglede info om hvilke voksne det var på hvilke stuer og hvornår de stoppede. Orange
oplevede at [Medarbejder X] var væk fra den ene dag til anden hvilket vi i hvert havde
en søn der reagerede på.
Indkøring:
Tilbagemelding fra forældre
 Indførslen af de nye restriktioner ramlede sammen med [Barn X] opstart i vuggestuen,
hvilket bekymrede mig, da jeg frygtede en mindre tryg opstart for ham ift. aflevering i
døren, at man som forældre ikke var med inde på stuen, at sutteklude skulle blive i
krybben mv. Han har ikke kendt til andet og har tager det i stiv arm. Synes desuden
også at personalet var gode til at imødekomme de ønsker jeg havde, at kunne deltage
lidt på stuen, for at give trygge rammer.
Generel tilbagemelding til ledelse og personale
Tilbagemelding fra forældre
 Personalet tacklede det meget flot, og alle gjorde deres bedste for at det skulle fungere
bedst muligt
 Personalet udviste rigtig meget overskud i en presset hverdag. Og de er på ingen måde
“coronaforskrækkede” og giver stadig knus og kram til børnene.
 Jeg synes situationen taget i betragtning at så̊ har ledelsen håndteret det rigtigt fint.
 Synes det meste har fungeret og personalet har gjort det rigtig godt. Også̊ selvom de
skulle vaske legetøj og møde på andre tidspunkter end normalt. Et klap på skulderen til
dem alle.
 Det har givet mening de tiltag der er iværksat/opsat.
 Skovhuset har tacklet det super godt! Og jeg synes at de har gjort meget for at
børnene netop stadig har kunnet være børn, uden at skulle mærke for meget til de nye
rutiner
Forslag fra forældre:
 Hånsprit ved vaskene som alternativ til håndvask i koldt vand
 Fødeselsdagsfejring: måske man skal overvejer om man må medbringe noget
indpakket til fødselsdage. Da [Barn x] blev 2 måtte han ikke medbringe noget (han
forstod det jo ikke) men tænker godt at børnehavebørn forstår det. Alternativt kan
køkkenet måske lave noget til fejringen. Men tænker en figenstang, en ostehaps eller
en pakke rosiner i en uåbnet pose er jo det samme som vi køber i supermarkedet??
 Jeg er egentlig også fortaler af mundbind ved aflevering/afhentning, da jeg nogen
morgener har oplevet man har stået 4 forældre og 8 børn ”oveni” hinanden ved
vaskene
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Venlig hilsen
Bestyrelsen Dagtilbud Østbirk

