
Genåbningsplan for KFUM’s Institutioner 
Fritidshjemmet 

 
Vi er klar til at åbne mandag d. 18. maj for de børn, der er tilmeldt i uge 21 (ca. halvdelen) og 25. 
maj for øvrige fritidshjemsbørn. 
 
Generelt: Vi modtager kun raske børn. Hvis et barn udviser symptomer på sygdom i løbet af 
dagen, bliver det ringet hjem. 
Forældrene får ikke adgang til huset. De afleverer børnene ved døren, som er låst. Der er sat en 
ringeklokke op. Der står sprit og papirklude på et rullebord udenfor til afspritning af ringeklokke og 
dørhåndtag. Der står også en affaldskurv til brugt papir. 
Vi henter 1 barn ind ad gangen, barnet sætter sin eftermiddagsmadpakke i køleskabet og det 
bliver fulgt ud for at vaske hænder (grundigt og under vejledning). Forældrene bliver bedt om at 
sikre, at børn og voksne holder afstand i ”køen” udenfor, hvis der kommer flere på én gang (vi har 
også børnehavebørn). Vi har lavet afstandsmarkører med gaffatape. 
Forældrene bliver ligeledes bedt om at sende ekstra skiftetøj med samt aflevere børnene iført et 
godt lag solcreme, fordi vi skal være mest muligt udendørs. 
 
Dagens gang efter ankomst: Morgenbørnene følges til skolen til klokken 8 og efter endt skoledag 
følges alle børn til fritidshjemmet, hvor første station er ”bagdøren”. Herfra bliver børnene hentet 
ind 1 ad gangen og der vaskes hænder inden turen går til legepladsen, som er opdelt stuevis og 
også i børnehave- og fritidshjemsdel. Fritterbørnene skal være på vestdelen. I løbet af eftermidda-
gen skal hænderne vaskes jævnfør Sundhedsstyrelsens retningslinjer.  
Fantasien har det heldigvis med at trives godt her i huset, vi har et rigtig stort og dejligt udeareal, 
og vi er sikre på, at tiden ikke kommer til at føles lang for børnene trods restriktioner og begræns-
ninger. 
Er vi undtagelsesvis nødt til at søge ly indenfor, sikres afstanden på 1 meter ved, at der eksempel-
vis spises i hold. 
Børnene fordeles på deres basestuer, som også udgør de grupper vi er i, når vi er ude. 
Indendørs pakkes en del legetøj væk, således at vi kan sikre, at alt er afsprittet efter forskrifterne 
Alt legetøj, som ikke kan tørres af, bliver pakket helt væk. 
Vi laver poser med navn på til børnene med hver deres farver mm. Navnelabels er indkøbt. 
De børn, der er aftale om lektiehjælp til, vil få lov til at sidde indenfor sammen med en 
medarbejder (max. 2 ad gangen) 
Hver gang, vi skifter plads/aktivitet vaskes hænder og der er kun 1 barn på toilet ad gangen. 
Håndvask overvåges. 
Ved afhentning er det ikke sikkert, at vi ser forældrene ankomme, hvorfor der igen skal ringes på 
klokken ved fordøren. Når forældrene har ringet på, bringer vi deres barn ud til dem. 
 

 
 



Ekstra rengøring i løbet af dagen koordinereses af Ejendomsservice og vores eget selskab står 
ligeledes for ekstra grundig rengøring hver dag om aftenen. Alle gulve har endvidere fået en 
opskuring. 
Medarbejderne Der er indkøbt 1-liters sprayflaske til hver medarbejder (med navn), som er fyldt 
med desinficerende væske. Hver medarbejder spritter og tørrer flader af løbende (håndtag, 
knapper, kontakter, køleskabe, skærme, tastaturer, borde og stole mm). 
På personaletoilettet spritter man selv af, når man har brugt toilettet. 
Medarbejderne skal blive hjemme ved symptomer på sygdom. 
Det er aftalt med vores faste vikarer, at de står klar ved behov (så længe lager haves). 
 
Mandag d. 18. maj møder personalet i fritidshjemmet om formiddagen, så alle er 100% klar over 
roller og retningslinjer, når børnene kommer. 
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