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Kære børn, unge og familier i SKYGGEBØRN
Det er efterhånden mere to måneder siden, vi har set hinanden herinde i
SKYGGEBØRN, og vi har virkelig savnet jer alle sammen. Derfor glæder det os at
kunne fortælle, at vi endelig har nogle positive nyheder at dele med jer.
I uge 19 meldte regeringen nogle nye retningslinjer ud, som har gjort, at vi mener, at
det nu atter er forsvarligt at lave en delvis og midlertidig genåbning af vores grupper.
Især beskeden om, at de store børn nu er på vej i skole igen, samt sundhedsstyrelsens
beslutning om at sænke afstandskravet fra to meter til én meter, har være afgørende for
vores beslutning.

Genåbningen kan dog naturligvis ikke ske under de samme forhold, som vi var vant til
før Coronakrisen ramte verden, og vi har derfor udarbejdet nogle retningslinjer for,
hvordan åbningen kan lade sig gøre. Disse ses i det følgende.

1. Varigheden på alle grupper vil være max. 1,5 time
2. Max. 10 personer samlet inkl. to gruppeledere
3. Der serveres ingen mad, snacks eller drikkevarer
4. Forældrene må ikke opholde sig i lokalerne før, under eller efter møderne, men
går en tur eller lign. og afleverer og henter børnene ved hoveddøren
5. Der holdes min. en meters afstand mellem alle personer under hele mødet
6. Alle børn og voksne afspritter hænder ved indgangen
7. Der foretages nødvendig rengøring af lokalerne mellem grupperne
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Grupperne er åbne i ugerne 22-23-24-25, hvilket giver mulighed for, at grupperne
mødes to gange. Grundet forsamlingsforbuddet er det nødvendigt at halvere de fleste
af vores grupper, for dermed at give alle børn mulighed for at mødes i gruppen min. én
gang inden sommerferien. Hvilken dag dit barn har mulighed for at komme i deres
respektive gruppe, konkrete tidspunkter m.m. vil du hører nærmere om fra gruppens
gruppeledere.

Det er vigtigt at understrege, at det er fuldstændig frivilligt, om børnene/de unge ønsker
at deltage i gruppemøderne. Er man den mindste smule utryg ved at komme til et
gruppemøde, grundet f.eks. at man har en eller flere pårørende i risikogruppen, kan
man kontakte en af sine gruppeledere for at drøfte andre muligheder.

Hvis I har spørgsmål, kan Anne Bach kontaktes på ab@skyggeboern.dk, og Jes Dige
på jesdige@skyggeboern.dk eller på telefon: 20122209.

Vi glæder os til at se jer!

De bedste hilsner
Team SKYGGEBØRN
Jes Dige & Anne Bach
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