At ”dimensionere” institutionen, betyder at vi skal vurdere hvordan eller hvor mange børn vi kan modtage
under vores omstændigheder, at vi tilpasser institutionens pasningskapacitet, sådan at forholdet mellem
antallet af børn og voksne har rimelig karakter.
Forskellen til forårets nødpasning er, at institutionen ved nødpasning som udgangspunkt er lukket, og ved
dimensionering som udgangspunkt er åben.
Hvis vi har mange medarbejdere fraværende uanset om det er grundet i test, isolation med smittede børn
eller egen sygdom, skal vi vurdere om vi hensigtsmæssigt kan erstatte med vikardækning. Der må ikke kun
være vikarer i institutionen.
Kan vi ikke det, og vi derfor ikke har medarbejdere nok til forsvarligt; både sikkerhedsmæssigt og
sundhedsmæssigt, skal vi vurdere hvor mange børn vi kan modtage og hvordan. Når den vurdering træffes
og skal anvendes i praksis, skal den hvile på saglige kriterier; hvilke børn kan modtages, og hvordan eller
hvilke børn kan bedst hjemsendes.
Kriterierne for hvilke børn der bedst kan undvære institutionen, kan f.eks. være børn hvor forældrene er
hjemme af den ene eller anden årsag, børn hvor familierne har andre muligheder, børn som ikke må
hjemsendes er børn med særlige pædagogiske eller sociale behov eller i sårbare og udsatte positioner.
Hvis løsningen er hvordan børn kan modtages, beror det på en vurdering af at tildele tidsrum til forældrene
og de samme kriterier kan anvendes som udgangspunkt.
Det er I DEN PRIVATE INSTITUTION bestyrelse eller ejer og lederen der sammen træffer beslutning om en
nødvendig tilpasning af kapaciteten.
Tilpasningen skal foretages ud fra opstillede kriterier, som både medarbejdere og forældre på forhånd
kender, og det er fortsat et krav at informere til STUK – https://www.stukuvm.dk/aktuelt/formularer-omnoedundervisning
Kriterierne kan se ud som følger og har altså modsat fortegn end i foråret, altså dagtilbuddet er som
udgangspunkt åbent, og kriterierne definerer derfor i prioriteret rækkefølge hvilke børn vi først sender hjem,
eller tildeler reduceret adgang.
kriterier:
1. Børn hvor forældrene har tilbudt at holde børnene hjemme
2. Børn hvor I ved at forældrene er hjemme (barsel, arbejdssøgende, eller andre årsager)
3. Børn hvor vi ved at forældrene har andre muligheder (netværk mm)
4. Øvrige børn uden særlige pædagogisk eller sociale behov
5. Børn som HAR særlige pædagogiske eller sociale behov må ikke hjemsendes
Kriterierne kan med stor fordel allerede nu udarbejdes og godkendes af bestyrelse eller ejer, og gives som
information til forældre og medarbejdere.
Formålet er, at vi derved har afsæt for en handleplan og medarbejderne er vidende om hvornår de skal
gøre hvad, ligesom forældrene er vidende om i hvilken rækkefølge, de vil skulle have deres børn hjemme,
eller have reduceret adgang.

Handleplan for Tved Børnehus:
I tilfælde af stort fravær af personale pga sygdom/covid19, skal følgende vurderes og følges:
Normalt er vi minimum 3 medarbejdere til 23 børn i bh. Og minimum 3 til 13 børn i vuggestuen.
Hvis der er færre end 2 medarbejdere til 20 børn/4 til 40 i bh og færre end 3 voksne til 13 børn i vug,
kontaktes leder.
Det undersøges om der kan tilkaldes vikar i passende omfang. Vikarer kan evt lyntestes inden de kommer,
alt efter deres egen vurdering om netværks mm. (ofte unge mennesker) Dette er dog frivilligt og på
baggrund af en fælles snak/aftale.
Der må være 50 % vikarer og 50 % fast personale – heraf 25 % pædagoger.
Hvis ikke der kan hentes nok vikarer ind:
Kontakt leder eller souschef som træffer beslutning om hvilken type tilpasning foretages ud fra kriterierne. ’
De børn der har særligt behov for pasning ud fra kriterier under dimensionering, tilpasses tidsrum for
åbning.
Konkret kan det se sådan ud: Tved Børnehus er nødsaget til at dimensionere sig i forhold til pågældende
situation. Vi sender derfor børn hjem under rette lovhjemmel efter kriteriernes rækkefølge. Der er kun
åbent for få børn i et aftalt tidsrum, hvor vikarer eller andet forsvarligt personale er stillet til rådighed.
Alle forældre er kontaktet via kriterierne som står under Covid19 bjælken på hjemmesiden.
Dimensionering er gældende indtil personalet er tilbagevendende raske og med negativ covid19 test. I
orienteres via Intra. Vi beklager dybt situationen.
Leder kontakter bestyrelse/ejer med besked om at dimensionering iværksættes
De relevante forældre kontaktes ud fra den prioriterede liste af kriterier, og her orienteres og aftales
tidsrum for de børn der har særligt behov for pasning.
Anjamarie eller Liza: Der gives besked til STUK og informeres på institutionens hjemmeside og vanlige
kommunikationsplatforme.

De omgivende omstændigheder udvikler sig hele tiden, og vi skal igen anbefale at I holder jer orienteret
på uvm spørgsmål og svar https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutionerom-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/dagtilbud
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