
 

 

 

 

 

 
  

Til alle forældre med børn i dagtilbud i Rudersdal Kommune 

Kære forældre, 

 

Vi ser fortsat et stigende smittetryk, og en række børnehuse har siden 

september haft corona-smittede medarbejdere eller børn. Det er i alle 

tilfælde blevet håndteret flot, og selvom vi har sendt hele stuer hjem for 

at blive testet, har der ikke været yderligere smitte.  

 

At vi har kunnet begrænse smitten skyldes blandt andet, at 

Sundhedsstyrelsens retningslinjer overholdes i vores børnehuse. Derfor 

er det også vigtigt, at vi holder fast i de restriktioner, som vi ved, der 

virker, og som jeg håber, I fortsat vil støtte op omkring. På den måde 

kan vi hjælpe hinanden med at begrænse smitten. 

 

Når temperaturerne falder 

Vi går en koldere tid i møde, og det får selvfølgelig betydning for den 

måde, som børnehusene organiserer deres hverdag på. Vi opfordrer 

fortsat til, at børnehusene er så meget ude, som det er muligt, da det er 

nemmere at holde afstand, og smittespredning dermed mindskes. I den 

forbindelse lejer vi telte og pavilloner, som børnehusene kan sætte op. 

 

Aflevering og afhentning 

Vi anbefaler fortsat, at I afleverer og henter udenfor, da det er nemmere 

at holde afstand. I vil opleve, at børnehusene har forskellige løsninger 

på aflevering og afhentning og på grund af de lave temperaturer, kan der 

være huse, der vælger, at afleveringen og afhentningen foregår i 

garderoben. Uanset hvilken løsning der anvendes, er det vigtig, at I er 

opmærksomme på afstandskrav og håndhygiejne.  

 

Udendørs- og indendørsaktiviteter 

Når temperaturerne falder, vil I opleve, at børnehusene kommer til at 

være mere indendørs. Vi opfordrer til, at alle børnehuse er så meget 

ude, som det er muligt, men det enkelte børnehus vil selvfølgelig 

tilpasse dette efter børnenes alder, de fysiske rammer og vejrforholdene. 

 

Husk varmt tøj til børnene 

Det er vigtigt, at børnenes garderobe passer til vintervejret. Tal med 

jeres børnehus om, hvilket vinterovertøj der skal være i jeres børns 

garderobe.  
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Sociale arrangementer 

Indtil den 31. oktober er anbefalingen, at alle sociale arrangementer i 

forbindelse med dagtilbud aflyses. Det betyder, at større forældremøder, 

fødselsdage, traditioner osv. aflyses eller holdes i en anden form.  

Vær opmærksom på, at anbefalingen også gælder private sociale 

arrangementer, som for eksempel fødselsdage, der ikke er arrangeret af 

dagtilbuddet. 

 

Ved tilfælde af smitte  

Når der konstateres smitte, vil børnehuset i samarbejde med 

kommunelægen vurdere, hvem der er nære kontakter og dermed 

hjemsendes. Forældre til børn, som er nære kontakter til en smittet i 

børnehuset, vil blive kontaktet og modtage et brev med vejledning. 

Resten af børnehuset får et orienteringsbrev.  

 

Børnehusene oplever højere fravær på grund af testning, og det er en 

udfordring for deres planlægning og personaledækning. Alle børnehuse 

gør deres bedste for at vikardække.  

 

Sygdom blandt børn 

Personalet i børnehusene er i denne tid ekstra opmærksomme på børn, 

der viser tegn på sygdom. Det kan give udfordringer i forhold til blandt 

andet forkølede børn. Er I i tvivl om, hvornår jeres børn må være i 

institutionen, og hvornår de skal sendes hjem, kan I læse mere i 

Sundhedsstyrelsens pjece til forældre: 

 

Har dit barn symptomer, der kan være COVID-19, eller er der smitte i dit barns 

dagtilbud eller skole? 

 

Hold jer opdaterede 

Børnehusene bruger BørneRuden til at informere jer om tiltag og 

organisering i deres børnehus. Hermed en opfordring til, at I holder jer 

orienteret om information fra jeres børnehus. 

 

På kommunens hjemmeside kan I finde information om, hvordan vi 

håndterer corona på dagtilbudsområdet.  

 

Venlig hilsen 

 

 

Kirsti Schou Tornøe 

Dagtilbudschef  

 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Har-dit-barn-symptomer-der-kan-vaere-COVID-19-eller-er-der-smitte-i-dit-barns-dagtilbud-eller-skole_
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Har-dit-barn-symptomer-der-kan-vaere-COVID-19-eller-er-der-smitte-i-dit-barns-dagtilbud-eller-skole_
https://www.rudersdal.dk/corona-dagtilbud

