Kære forældre
En onsdag aften for godt 2 måneder siden lukkede Danmark ned, og som følge deraf stoppede alle
aktiviteter i UngHerning.
Genåbningen af Danmark sker, som bekendt i faser, og det er nu udmeldt, at også landets
ungdomsskoletilbud må åbne - naturligvis under hensyntagen til sundhedsstyrelsens anvisninger.
På trods af de ændrede omstændigheder vil vi bestræbe os på at give vores medlemmer gode
oplevelser. Med nedenstående retningslinjer er det muligt at genåbne vores juniorklubber fra mandag d.
25. maj, ugen efter Kr. Himmelfartsferien, og fortsætte frem til skolernes sommerferie.
Vær opmærksom på, at i lighed med folkeskolerne, er UngHerning ikke omfattet af
forsamlingsforbuddet, og kan derfor godt samle flere end 10 børn
Retningslinjer:
•
•

•
•
•
•
•

Al aktivitet i juniorklubberne kommer til at foregå udendørs, uanset hvordan vejret arter sig, så
praktisk tøj er nødvendigt.
Alle møder ind, når juniorklubben åbner, da de fremmødte vil blive inddelt i hold af max. 14 børn
pr. hold. I lighed med folkeskolerne er UngHerning ikke omfattet af forsamlingsforbuddet, og derfor
er dette en mulighed.
Vores klubmedarbejdere vil planlægge aktiviteter, hvor det som udgangspunkt er muligt at holde 1
meters afstand til hinanden.
Der vil være adgang til toiletter.
Der må ikke medbringes slik, kager eller lignende til uddeling
Har dit barn været syg, skal det have været symptomfri i 48 timer for at komme i juniorklubben.
Der serveres ingen frugt.
• Da Tjørring juniorklub har mange deltagere, er vi nødt til at dele aftenen i to.
o 4. klasser skal komme fra 18.00 til 19.00.
o 5. – 6. klasser skal komme fra 19.15 til 20.15
• Vi mødes ved bålhuset ved Nordvest Hallen. På grund af holddeling vil vi gerne at man er
der fra start.

UngHerning ser frem til igen at kunne skabe aktiviteter til glæde for kommunens børn og unge.
Vi glæder os til at se jeres børn.
Har I som forældre spørgsmål er I mere end velkommen til at kontakte personalet eller undertegnede på
nedenstående.
De bedste hilsner
Morten Clausen
22610922, ungmc@herning.dk

