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Kære forældre
Genåbningen af vores samfund begynder med små skridt fra onsdag d. 15. april, og det gælder også
eftermiddagsklubberne i Syddjurs kommune. I første omgang dog kun for børn i 3. 4. og 5. klasser.
Børnene er velkomne, men vi vil opfordre til, at børnenes brug af klubberne begrænses pga.
kapacitetudfordringer.
• Onsdag den 15. april åbnes alle eftermiddagsklubberne i Syddjurs kommune.
• Klubberne åbner når børnene får fri fra skole og har herefter åbent ca. 4 timer. Se de præcise
lukketider i jeres lokale ungdomsskolehus på www.ungsyddjurs.dk.
• Klubbens aktiviteter vil overvejende foregå udendørs. Indendørs aktiviteter vil således være meget
begrænsede.
• Der vil i eftermiddagsklubberne være øget fokus på rengøring, generel hygiejne og dermed
minimering af smitterisici.
Vi arbejder ud fra de retningslinjer, der er givet fra sundhedsmyndighederne. Af hensyn til minimering
af smitterisici er vi derfor nødsaget til at have følgende retningslinjer i perioden:
• Børnene vil I så vidt muligt omfang være sammen i faste grupper, og så vidt muligt er gruppen
sammen med den samme voksne hver dag.
• De faste grupper må ikke forlades af børnene, medmindre det er for at gå hjem. Børnene er således
primært sammen med de samme børn hver dag.
• Der vil indtil videre ikke blive serveret mad i klubberne, og der opfordres til, at børnene ud over mad
selv medbringer vand.
• Af hensyn til vejledningerne er det vigtigt, at børnene kommer i klub direkte fra skole.
• Grupperne vil så vidt muligt tage udgangspunkt i gruppeopdelingen i skoletiden.
• Gruppernes størrelse vil variere, da sammensætning sker ud fra lokalefaciliteter. De almindelige
retningslinjer fra Sundhedsmyndighederne angående afstand og tilgængelige kvadratmeter er
naturligvis gældende. Der vil samtidig være aktiviteter og udstyr, som vi af hensyn til hygiejne ikke har
mulighed for i denne periode, eksempelvis brug af eftermiddagsklubbernes spillekonsoller og computere
mm.
For at kunne planlægge og organisere vores tilbud, er det nødvendigt, at I som forældre tilkendegiver,
om jeres barn vil benytte klubben i den kommende periode på ovennævnte vilkår. Dette gælder både
for 3. 4. og 5. klasses børn.
Tilkendegivelse om tilmelding sendes pr. mail hurtigst muligt til Søren Vig Berg,
svbe@syddjurs.dk, hvor I anfører barnets navn, klasse og hvilken klub.
Hvis I har spørgsmål kan i kontakte områdeleder Thomas Esbøl på then@syddjurs.dk eller 51504682.
Vi glæder os til gensynet med jeres børn.
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