
 

 

 

 

 

 
  

Til alle forældre med børn i dagplejen i Rudersdal Kommune 

 

Kære forældre, 

 

Fase 3 af genåbningen er netop gået i gang, og i den forbindelse 

modtager I her information om, hvilken betydning det har for dagplejen i 

Rudersdal Kommune. 

 

Retningslinjer forlænges frem til den 1. august 2020 

Børne- og Undervisningsministeriet har meldt ud, at de retningslinjer 

som vi indtil nu har fulgt i vores dagtilbud vedr. blandt andet hygiejne, 

rengøring og gruppestørrelser, vil blive forlænget frem til den 1. august. 

Det betyder, at hverdagen i dagplejen selvfølgelig fortsat vil være fyldt 

med aktiviteter, leg, nærvær og omsorg, men med udgangspunkt i de 

retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har lavet.  

 

Dagplejen følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger, hvilket blandt andet 

betyder følgende:  

 

 Håndhygiejne: I bedes fortsat 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. Dagplejerne vil følge de samme 

instrukser for håndhygiejne, som de gør nu.  

 

 Ekstra rengøring: Den enkelte dagplejer vil fortsat sørge for daglig 

ekstrarengøring samt vask af legetøj mv. 

 

 Aflevering og afhentning: I skal stadig aflevere og hente jeres barn 

ved indgangsdøren. Forældre, der skal køre et barn ind, må dog 

gerne komme indenfor. 

 

Åbningstider 

indtil videre vil der, grundet Sundhedsstyrelsens anbefalinger, fortsat 

være en mindre begrænsning i dagplejens åbningstid. 

 

Dagplejen har fra onsdag den 17. juni følgende åbningstider: 

Mandag til torsdag: kl. 7.15-16.45 

Fredag:               kl. 7.00-16.00 

 

 

 

Dagtilbudsområdet 

Dagtilbudsområdet 

administration 

Stationsvej 36 

3460 Birkerød 

www.rudersdal.dk 

16. juni 2020 

 

Kirsti Schou Tornøe 

Dagtilbudschef 

dagtilbud@rudersdal.dk 
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Vikarordning og besøgsdage i dagplejens børnehuse 

På besøgsdagene er dagplejerne i børnehuset fra ca. kl. 9.00 til frokost.  

Når dagplejeren er i børnehuset, er børn og dagplejer tilknyttet én 

gruppe vuggestuebørn og én voksen, og er sammen med dem i det 

tidsrum, de er der. 

 

Der må gerne laves en aftale med børnehuset om, at de bliver længere. 

Ligeledes at børnene sover der, blot anbefalingerne overholdes. Dette 

aftaler dagplejeren med det enkelte børnehus. Hvis dagplejer og 

børnene bliver i børnehuset og spiser, så skal dagplejerne selv tage 

mad med, da der pt. serveres varm mad i vuggestuen, og det derfor ikke 

er muligt at supplere med ’smør selv’ mad. 

 

På besøgsdage afleveres og hentes børnene fortsat hos dagplejeren. 

Hvis der er nye børn hos en dagplejer, må børnehuset gerne invitere 

forældrene på besøg i børnehuset.  

 

Vikarordningen i børnehusene, som anvendes ved dagplejers fravær, 

fungerer som inden normalt. Det betyder, at børnehuset tilbyder pasning 

af jeres barn ved dagplejerens fravær. 

 

Sommerferie i udlandet  

Hvis I vælger at holde ferie uden for Danmark i år, er det vigtigt, at I 

løbende orienterer jer i forhold til Udenrigsministeriets rejseregler (se de 

nuværende regler af 8. juni 2020 på side 4). Det betyder, at børn, der 

har været på ferie uden for de anbefalede områder, skal have været 

hjemme i 14 dage efter hjemkomst, før de kan komme i dagplejen.   

 

Styrelsen for patientsikkerhed oplyser, at test efter ophold i ikke 

anbefalede områder, ikke kan erstatte to uger hjemme efter hjemkomst.  

 

Den enkelte dagplejer eller Dagtilbudsområdet kan ikke føre tilsyn med, 

hvor børnene holder ferie. Dette er derfor en opfordring til, at alle 

minimerer risikoen for smittespredning gennem at følge myndighedernes 

anvisninger. 

 

Ved tilfælde af Covid-19 

Skulle jeres barn blive testet positiv for coronavirus, skal I gøre følgende:  

 

1. Kontakt Dagplejen eller jeres dagplejer, så snart I modtager et 

positivt testsvar 
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2. Dagplejen vil herefter stå for kontakten til de som defineres som 

”nære kontakter”.  

 

Husk desuden, at barnet holdes hjemme til 48 timer efter 

symptomfrihed. 

 

Forældre, hvis børn har været nære kontakter til den smittede, vil 

modtage et brev fra Dagplejen, hvori det præciseres, hvordan de skal 

forholde sig. Dagplejen vil ligeledes kontakte det børnehus den enkelte 

dagplejer samarbejder med.  

 

I kan finde mere information i denne pjece 

 

I ønskes alle en rigtig god sommer. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 
Kirsti Schou Tornøe 

Dagtilbudschef  

 

 

 

 

 

 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Information-til-foraeldre-til-boern-og-unge-i-dagtilbud-og-skole.
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Børn, elever og kursister, der har været i udlandet, opfordres – ligesom 
andre – til at holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomst . 

Man behøver dog ikke at blive hjemme i 14 dage, hvis man har rejst gennem 
Sverige for at komme til eller fra Bornholm (under forudsætning af, at der ikke er 
gjort ophold i Sverige under gennemrejsen), eller hvis man fra den 15. juni 2020 
rejser til områder i Tyskland, Norge og Island uden for byer med et indbyggertal 
på over 750.000, og i øvrigt overholder Udenrigsministeriets særlige rejseråd til 
en tid med COVID-19. Læse mere om rejsereglerne her: 
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/hvis-du-skal-rejse-ind-i-eller-via-danmark 

Det betyder, at dagtilbud, skoler, gymnasier, erhvervsskoler og andre 
uddannelsesinstitutioner mv. af sundhedsmæssige grunde kan og bør afvise at 
modtage et barn, en elev eller en kursist, der har været i udlandet, bortset fra de 
nævnte områder, fordi denne kan udgøre en smitterisiko for de andre børn, 
elever eller kursister og personalet. 

Fra UVM.dk 

 

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/hvis-du-skal-rejse-ind-i-eller-via-danmark

