
 

 

 

 

 

 
  

Til alle forældre med børn i dagtilbud i Rudersdal Kommune  

 

 

Kære forældre, 

 

Jeg håber, I og jeres børn har haft en rigtig dejlig sommer. For de fleste 

er ferien ved at være slut, og derfor modtager I denne orientering om 

hverdagen i vores daginstitutioner. En hverdag, som den kommende tid 

vil tage udgangspunkt i de retningslinjer, som Børne- og 

Undervisningsministeriet sammen med Sundhedsstyrelsen har 

udarbejdet, og som trådte i kraft den 1. august.  

 

Vi skal fortsat forhindre smittespredning og nye nedlukninger 

Retningslinjerne giver mulighed for, at vores dagtilbud kan vende tilbage 

til en mere normal hverdag. Det er dog vigtigt at pointere, at der fortsat 

vil være fokus på konsekvent håndtering af smittetilfælde, hygiejne og 

gruppestørrelser, så vi kan forhindre smittespredning og nye 

nedlukninger i vores daginstitutioner.  

 

Derfor vil det heller ikke være en ’normal’ hverdag, som jeres børn 

vender tilbage til efter ferien.  

 

Forholdsregler 

I det følgende kan I læse om de forholdsregler, som vores dagtilbud 

handler ud fra, når de skal forebygge smittespredningen. I den 

forbindelse skal det siges, at børnehusenes organisering, fysiske 

rammer og børnegrupper ikke er ens, hvorfor det også vil være 

forskelligt, hvordan det enkelte børnehus vælger at organisere og 

planlægge hverdagen. Alle børnehuse har de seneste måneder gjort sig 

en lang række erfaringer i forhold til at forebygge smittespredning ved at 

organisere børn og medarbejdere i faste grupper, være mere udendørs 

og have fokus på hygiejne og rengøring. Det vil derfor også være 

lederen i det enkelte børnehus, der vurderer, hvordan de følgende 

forholdsregler bedst implementeres i børnehuset. 

 

Aflevering og afhentning 

I Rudersdal Kommunes daginstitutioner vil afleveringen og afhentningen 

fortsat foregå udendørs. Selvom andre kommuner har valgt at byde 

forældre indenfor i daginstitutionerne igen, er vores fokus fortsat at 

mindske smittespredningen. Derfor vil vi så mange aktiviteter som muligt 

– herunder aflevering og afhentning – komme til at foregå udendørs, 

hvor det er nemmere at holde afstand. Når I afleverer og henter jeres 
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barn udendørs, er det samtidig også nemmere at overholde 

anbefalingen om 1 meters afstand mellem medarbejdere og forældre. 

Derudover vil forældretrafik i børnehuset også betyde, at personalet vil 

skulle rengøre kontaktpunkter oftere, idet der er flere i huset.  

 

Sidst men ikke mindst har vi på Dagtilbudsområdet lavet en 

erfaringsopsamling i vores børnehuse, der viser, at flere har gjort sig 

gode erfaringer med den udendørs aflevering og afhentning. Læs mere 

om dette nederst på denne side. 

 

Forældre, der skal køre et barn ind, må gerne komme indenfor. 

   

Mindre grupper og begrænsede antal kontakter 

Vores børnehuse vil fortsat sørge for, at børnene har et begrænset antal 

kontakter. Derfor vil stuen – eller en tilsvarende gruppeinddeling – også 

være udgangspunktet for husets aktiviteter. I ydertimerne vil børn på 

tværs at stuer kunne samles.  

 

Med udgangspunkt i retningslinjerne om de begrænsede antal kontakter, 

vil det heller ikke være muligt at invitere en børnegruppe til fødselsdag i 

hjemmet.  

 

Hygiejne 

Reglerne for håndhygiejne er uændret, hvorfor I fortsat bedes 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. Personalet vil 

sørge for håndvask mellem forskellige aktiviteter, før spisning, efter 

toiletbesøg osv. 

 

Åbningstider 

Alle børnehuse har fortsat normale åbningstider. Fra tirsdag den 3. 

august vil dagplejen også have normale åbningstider. 

 

Erfaringsopsamling fra børnehusene i Rudersdal Kommune 

Før sommerferien blev der lavet en erfaringsopsamling fra vores 

børnehuse med udgangspunkt i tiden under corona. Opsamlingen viser, 

at der i genåbningstiden kom nogle nye muligheder for at understøtte 

børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse – på trods af de praktiske 

udfordringer, som de sundhedsfaglige retningslinjer førte med sig.  

 

Opsamlingen viser blandt andet, at flere børnehuse har gjort sig gode 

erfaringer med blandt andet afleveringen og afhentningen udendørs, 

faste voksne i grupperne og den ekstra fokus på hygiejne. Det vil være 
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forskelligt, hvordan de enkelte børnehuse arbejder videre med de gode 

erfaringer, men vi vil, der hvor det er muligt, tage de gode erfaringer med 

videre i børnehusenes hverdag – også efter corona. 

 

Ved tilfælde af Covid-19 

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

følgende:  

 

1. Kontakt lederen i børnehuset, så snart I modtager et positivt 

testsvar 

2. Lederen i børnehuset vil herefter finde frem til de børn og 

medarbejdere i institutionen, som defineres som ’nære 

kontakter’. Lederen vil i den forbindelse også stå for kontakten. 

 

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 lederen, hvori det præciseres, hvordan de skal 

forholde sig. Derudover vil alle forældre i børnehuset også modtage et 

orienteringsbrev, når et barn eller en medarbejder er smittet. 

 

 

Jeg ønsker jer og jeres børn en god start efter sommerferien. 

 

Venlig hilsen 

 
Kirsti Schou Tornøe 

Dagtilbudschef 


