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Kære ledere og bestyrelser. 
 
På baggrund af den kommende genåbning af institutionerne, står vi i Børneringen selvfølgelig klar til at rådgive 
og sparre på eventuelle udfordringer eller overvejelser der måtte være i den forbindelse. 
 
Vi er klar over at I kæmper med at finde gode løsninger for både børn, personale og forældre, og har derfor 
samlet lidt forskelligt inspirationsmateriale, som måske kan bistå jer i arbejdet. De tre overskrifter for 
materialet er pædagogik & trivsel, praktiske forhold og personaleledelse. Her har vi sat fokus på nogle 
opmærksomhedspunkter, som man med fordel kan kigge ind i og nogle eksempler på hvordan man kan løse 
opgaven. 
For at kvalificere vores materiale har vi været i dialog med flere institutionsledere for at få input fra hverdagen 
i institutionerne, og høre hvad der optager jer i arbejdet med at genåbne i en svær Corona-tid. 
Børneringens fagteam ledelse & pædagogik, har udarbejdet 15 opmærksomhedspunkter man som leder kan 
skele til, hvis man ønsker flere perspektiver på håndtering eller forberedelse til genåbning af institutionen. 
 
Pædagogik & trivsel 
En af de vigtigste punkter er selvfølgelig at alle børn på forsvarlig vis kan komme tilbage til institutionen igen, 
og nogle børn skal sikres god indkøring (måske gen-indkøring). Vores psykolog Grethe Kragh-Müller har 
udarbejdet en artikel, hvor hun giver hendes perspektiv på, hvad vi som forældre og fagfolk skal være særligt 
opmærksom på, når børnene skal tilbage i institution og skole. 
Derudover kan du på BUPL’s hjemmeside få gode råd og link til Sundhedsstyrelsens to videoer om børn og 
Corona, hvor den ene henvender sig specifikt til forældre og pædagoger.  

Link til BUPL: https://bupl.dk/artikel/corona-virus-alle-gode-raad-samlet-et-sted/ 
 
Praktiske forhold 
Der er åbenlyst en masse praktiske udforinger i at kunne åbne institutionen og samtidig efterleve de mange 
udmeldinger fra sundhedsstyrelsen og kommunen. En del af vores 15 opmærksomhedspunkter rummer af 
samme årsag også nogle af disse praktiske forhold. 
 
Personaleledelse 
Vores jurister har udarbejdet en udførlig sammenfatning af relevante emner som kan være relevante i den 
kommende tid. Dette drejer sig blandt andet om hvem anses som værende i risikogruppen, ledelsesret, 
Corona som arbejdsskade, bestyrelsesmøder og meget mere. 
 
Børneringen står klar i påsken 
Uanset hvilken udfordring der måtte opstå eller hvis du som leder, bestyrelse eller pædagog har brug sparring, 
så er vi klar til at assistere. Henover påsken tjekker vi dagligt vores hovedmail borneringen@borneringen.dk, 
som kan benyttes til spørgsmål der kræver svar inden vi er tilbage tirsdag. Derudover vil det være muligt ved 
akutte behov, at kontakte Nete på telefon 50599279. 
 
Alle artikler og dokumenter er vedhæftet i mailen, og vil ligeledes blive lagt på vores hjemmeside under 
Corona, så man altid kan tilgå dem.  
 
På vegne af Børneringen. 
 

Mette Fabricius (fagkonsulent) 
Tlf. 50549058 / mail: mette@borneringen.dk 
 

Tue Fournaise (souschef)  
Tlf. 20702574 / mail: tue@borneringen.dk 
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