
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Alle dagtilbud holder lukket fra mandag den 16. marts 

 

Kære forældre  

 

Vi følger alle udviklingen vedr. COVID19-situationen, og hvordan vi 

bedst muligt kan begrænse risikoen for smitte af coronavirus. Vi vil 

løbende holde jer orienteret.  

 

Først vil jeg gerne takke for, at I i stor udstrækning holder jeres børn 

hjemme i dag og i morgen, så evt. smittespredning bliver minimeret.  

 

Vi har i dag i institutionerne oplevet et meget lavt fremmøde. På den 

baggrund har vi besluttet at etablere nødpasning i to-tre børnehuse i 

foreløbigt to uger (altså til fredag d. 27. marts).  

 

Nødpasning af børn de næste to uger 

I forbindelse med lukningen af dagtilbuddene, vil der fra mandag den 

16.marts, blive oprettet tilbud om nødpasning i to-tre børnehuse i 

kommunen. 

 

Dette tilbud gælder for børn i helt særlige situationer, for eksempel børn 

af medarbejdere i social- og sundhedsvæsenet, redningsfolk og politi. 

 

Vi vil planlægge nødpasningen således, at børnene så vidt muligt 

passes af voksne, de kender fra eget børnehus. 

 

Dagtilbudsområdet 

Dagtilbudsområdet 

administration 

Stationsvej 36 

3460 Birkerød 

www.rudersdal.dk 

 

12. marts 2020 

 

dagtilbud@rudersdal.dk 
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Hvis du tilhører én af grupperne med kritiske funktioner og ønsker 

nødpasning, bedes du udfylde skemaet via dette link senest fredag den 

13. kl. 10. I skemaet skal du beskrive begrundelsen for dit 

pasningsbehov. 

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=RSY4DAW6J196  

 

Hvis du på et senere tidspunkt får et ændret pasningsbehov, skal du 

kontakte Dagtilbudsområdet på mail: dagtilbud@rudersdal.dk  

 

Vi tager de fornødne forholdsregler, så vi benytter udearealerne i videst 

muligt udstrækning og sikrer, at børnene ikke er samlet i store grupper.  

 

Er dit barn syg, skal det ikke komme.  

 

Gode råd omkring lukning af dagtilbud 

1. Hold dit barn hjemme, hvis du ikke er i gruppen, der tilbydes 

nødpasning. 

2. Hold dit barn hjemme, hvis du har mulighed for det – også 

selvom du har krav på nødpasning. 

3. Er dit barn hjemme, så sørg for ikke at mødes med andre, 

medmindre det er vigtigt. Det betyder, at man skal undgå 

legeaftaler med flere børn.  

4. Lav ikke pasningsordninger med de øvrige forældre. 

5. Undgå, at det er bedsteforældre, som passer dit barn, hvis de 

pga. alder eller helbred er særligt sårbare overfor COVID-19.  

6. Tal med dit barn om coronavirus, og undgå at gøre dit barn 

usikker og bange.  

 

Her kan du få inspiration til at tale med dit barn  

 Unicef: https://www.unicef.dk/2020/02/27/saadan-taler-du-med-

dit-barn-om-coronavirussen/  

 BUPL: https://bupl.dk/artikel/saadan-taler-du-med-boern-om-

corona/  

 Børns Vilkår: https://bornsvilkar.dk/gode-raad-saadan-taler-du-

med-boern-om-coronavirus/  

 

Kommunikation 

Har du spørgsmål omkring lukning af dagtilbud og pasning, kan du 

kontakte Dagtilbudsområdet på mail: dagtilbud@rudersdal.dk   

 

Vi bruger BørneRuden som vores primære kommunikationskanal. Al 

kommunikation om pasning m.m. vil foregå via BørneRuden. 

 

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=RSY4DAW6J196
mailto:dagtilbud@rudersdal.dk
https://www.unicef.dk/2020/02/27/saadan-taler-du-med-dit-barn-om-coronavirussen/
https://www.unicef.dk/2020/02/27/saadan-taler-du-med-dit-barn-om-coronavirussen/
https://bupl.dk/artikel/saadan-taler-du-med-boern-om-corona/
https://bupl.dk/artikel/saadan-taler-du-med-boern-om-corona/
https://bornsvilkar.dk/gode-raad-saadan-taler-du-med-boern-om-coronavirus/
https://bornsvilkar.dk/gode-raad-saadan-taler-du-med-boern-om-coronavirus/
mailto:dagtilbud@rudersdal.dk
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Du kan finde generel information omkring coronavirus i Rudersdal 

Kommune på kommunens hjemmeside www.rudersdal.dk/corona  

 

Venlig hilsen 

 

Kirsti Schou Tornøe 

Dagtilbudschef 

  

 

 

 

http://www.rudersdal.dk/corona

