
 

 

 

 

 

Til alle forældre til børn i dagtilbud i Rudersdal Kommune 

 

 

 

Genåbning af dagtilbud 

 

Vi er i fuld gang med at planlægge den sundhedsmæssig forsvarlige og 

gradvise genåbning af vores daginstitutioner.  

 

Alle vores ledere og medarbejdere arbejder ihærdigt med at planlægge, hvordan 

genåbning kan foregå på en sundhedsmæssig forsvarlig måde samtidig med, at 

jeres barn skal opleve en god hverdag sammen med deres venner og de voksne.  

 

Informationen til jer er opdelt i tre hovedafsnit 

1. Rammerne for genåbning af daginstitutioner  

2. Hvordan forholder man sig til sygdom og coronasmitte? 

3. Praktiske informationer  

 

 

1. Rammerne for genåbning af daginstitutioner  

 

Sundhedsstyrelsen har i deres vejledning for gradvis genåbning af daginstitutioner 

stillet en række krav, som skal være overholdt, hvis de skal genåbne. En række af 

disse vil uundgåeligt få betydning for jeres barns dagligdag i daginstitutionen.   

 

Disse krav gælder foreløbigt til og med den 10. maj 2020. 

 

Krav om m2 

For daginstitutionerne er der i Sundhedsstyrelsens vejledning en anbefaling om frit 

gulvareal, som er en fordobling af de normale anbefalinger i Bygningsreglementet. 

Det betyder, at alle aktiviteter, måltider og lignende skal planlægges til at foregå 

udenfor. Ved ophold indenfor skal daginstitutionen være opmærksom på antal børn 

i forhold til institutionens indendørs areal.   

 
Ekstra rengøring  

Udover almindelig rengøring skal alle daginstitutioner sørge for yderligere 

rengøring og afspritning af alle flader og kontaktpunkter, som døre, lyskontakter 

mv. samt toiletter, mindst to gange dagligt. Toiletter skal ligeledes afsprittes efter 

hvert brug og sengetøj skal vaskes hver dag. 

 

Begrænset adgang til legetøj, da alt legetøj, som ikke kan vaskes to gange dagligt, 

skal pakkes væk.  
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Dagtilbudsområdet 
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Grundig håndhygiejne er nødvendig for at undgå smittespredning 

Håndhygiejne og håndvask både for børn og voksne er et vigtigt element, hvis vi 

skal mindske risikoen for smittespredning. For daginstitutionerne er der instrukser 

for dette.  

 

Som forældre skal I sørge for, at jeres barn og I selv vasker hænder, inden I går ud 

om morgenen. Og som det første når I kommer hjem om eftermiddagen. 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en lille film, som viser god håndvask. I kan finde 

den her  

 

Listen over opgaver i forbindelse med rengøring og hygiejne er lang og det er kun 

et lille udsnit, jeg har nævnt i dette brev.  

 

Her er et link til en lille video, som I evt. kan se og tale sammen med jeres børn om, 

når I skal forberede dem til at starte i daginstitution igen. I kan finde den her  

 

Indenfor vil de nærmeste dage vil I også modtage information i BørneRuden fra 

jeres daginstitution.  Informationen vil beskrive, hvordan genåbning og andre 

praktiske forhold vil foregå i netop jeres daginstitution fra den 20. april.  

 

 

2. Hvordan forholder man sig til sygdom og coronasmitte? 
 

Vi må ikke modtage børn, som er syge, eller har symptomer på sygdom. Det 

betyder, at vi ikke modtager jeres barn, eller at vi kontakter jer og sender jeres barn 

hjem, hvis der er symptomer på sygdom. Jeres barn skal blive hjemme indtil, det er 

helt rask, dvs. indtil 48 timer efter de har haft sidste symptomer.  

 

Disse forholdsregler gælder også for medarbejdere. De må ikke være på arbejde, 

hvis de har symptomer på sygdom. 

 
Hvad gør vi ved coronasmitte? 

Hvis der bliver konstateret corona hos et barn eller en medarbejder, skal 

daginstitutionen kontaktes, så de personer, den pågældende har været i nær 

kontakt med, kan blive informeret. Disse skal være særligt opmærksomme på 

sygdomstegn, men må som udgangspunkt fortsat gerne møde op i 

daginstitutionen. 

 
Ekspertgruppe hjælper med yderligere vejledning 

Rudersdal Kommune har etableret en task force med kommunelæge, fagfolk 

indenfor sundhedspleje med flere. Denne gruppe rådgiver dagtilbudsområdet om 

sundhedsspørgsmål i forbindelse med genåbning og evt. konstateret coronasmitte.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5ToyUEyV_NI
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film_-Corona-nyt---Saadan-gaar-vi-i-boernehave-igen
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3. Praktiske informationer  

 

Åbningstid  

For at kunne overholde Sundhedsstyrelsens vejledning om hygiejne, rengøring, m2 

og opdeling af børn i små grupper, vil det ikke være muligt at have åbent med de 

sædvanlige åbningstider. 

 

Alle børnehuse vil fra mandag den 20. april til og med torsdag den 7. maj have 

åbent fra kl. 8.00 – 15.00 alle ugens fem dage.  

 

Tilbagemelding fra jer på pasningsbehov 

For at daginstitutionerne bedst muligt kan planlægge genåbningen, vil vi bede jer 

tage stilling til den meddelelse om feriepasning, som I modtager i BørneRuden, 

inden torsdag d. 16.4, klokken 12.  

I bedes oplyse, hvilke dage i perioden frem til 10. maj, I forventer at jeres barn 

kommer.  

 

Vendingen feriepasning er måske ikke rammende for tilbagemeldingen, men det er 

det bedste redskab institutionerne har til at registrere fremmøde.  Hvis I har 

mulighed for kortere dage og/eller er fleksible i forhold til afhentnings- og 

afleveringstidspunkt, bedes I også melde det ind. 

 

Udvidet pasning (nødpasning) i tidsrummet fra før kl. 8.00 og fra kl. 15.00 – 17.00 

vil være muligt for forældre, der varetager samfundskritiske funktioner, fx som 

ansat i ældre- og sundhedssektoren. Vær opmærksom på, at begge forældre skal 

være omfattet af dette kriterium.  

 

Kontakt den daglige leder i jeres daginstitution på mail, så I kan aftale hvilke dage 

og i hvilket tidsrum, I har behov for udvidet pasning.  

 
Aflevering og afhentning  

Aflevering og afhentning af børn vil også være anderledes, end I er vante med. For 

at reducere smittespredningen vil I forældre som udgangspunkt ikke kunne komme 

indenfor i daginstitutionen.  I stedet skal I aflevere og afhente jeres barn på 

legepladsen eller ved indgangsdøren.  

 

Jeres daginstitution vil oplyse jer om den nøjagtige procedure via Børneruden 

inden mandag den 20. april 2020.  

 

Som forældre skal I være opmærksomme på følgende: 

 kun én forælder afleverer/henter ad gangen 

 så vidt muligt er det den samme forælder, der hver dag afleverer/afhenter og 

 at I er tålmodige og venter udenfor, hvis der er flere, der skal afleveres eller 

hentes på samme tid. 
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Børn i mindre grupper og ophold udenfor  

For at mindske smittespredning vil børnene blive opdelt i mindre grupper og være 

mest muligt ude. Det skal være god afstand mellem børnene og mellem 

børnegrupperne, også når de er udenfor. 

 

Det er derfor vigtigt, at børnene er klædt godt på til årstiden og har masser af 

skiftetøj med. Derudover vil nogle børn i løbet af dagen være på ture eller bruge 

andre faciliteter i nærområdet. Ture med offentlig transport vil desværre ikke være 

mulig. 

 
Opstart for nye børn og forældre  

Mange nye børn skal starte i daginstitution nu eller i den kommende tid. 

Daginstitutionen vil kontakte forældrene for at aftale opstart og indkøring.  

 
Overgang til skole  

Over 500 børn skal starte i skole den 1. maj. Hvordan overgang til skole vil foregå, 

bliver aftalt både centralt og decentralt mellem den enkelte daginstitution og skole. 

Forældre til kommende skolebørn vil få information fra deres daginstitution.  

 
Forældrebetaling  

I forbindelse med nedlukningen har Børne- og Undervisningsministeriet fastslået, at 

der ikke er ændret ved de almindelige regler for forældrebetaling for dagtilbud.  

Rudersdal Kommunes udgifter under nedlukningen er uændrede og kommunen vil 

derfor fortsat opkræve 25 % af bruttodriftsudgifterne som forældrebetaling. Der skal 

således betales almindelig forældrebetaling både under nedlukningen og i den 

kommende tid. Det gælder også selvom I ikke benytter tilbuddet i fuldt omfang og 

ligeså meget som før nedlukningen. Deltager jeres daginstitution i 

frokostordningen, indgår også dette i forældrebetalingen. 

 
Brev til alle forældre fra Sundhedsstyrelsen  

Sundhedsstyrelsen sender brev til alle borgere, der er registreret som 

forældremyndighedsindehaver til børn født efter den 1. januar 2007.  

Brevet sendes via e-boks og lægges her på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 

 

Vi ved, at jeres børn ikke kommer til at vende tilbage til den hverdag, de var vant til 

inden corona, men vi vil gøre alt for, at vi får skabt nogle gode rammer, så børnene 

får en god tid i en anderledes hverdag. 

 

 

Venlig hilsen  

 
 

Kirsti Schou Tornøe 

Dagtilbudschef  


