
 

 

 

 

 

 
Til  

Til alle forældre med børn i dagtilbud i Rudersdal Kommune 

 

Kære alle forældre, 

 

I fredags præsenterede Statsministeren yderligere corona-restriktioner, der 

træder i kraft i denne uge. Læs her, hvad de får af betydning for dagtilbud i 

Rudersdal Kommune. 

 

Retningslinjer for dagtilbud 

Der er ingen ændringer i retningslinjerne for dagtilbudsområdet. De kendte 

retningslinjer om faste grupper, rengøring af kontaktflader, fokus på 

håndhygiejne og at afstand på 1 meter så vidt muligt overholdes ved hente-

bringe-situationer gælder fortsat. I Rudersdal Kommune har vi siden den 15. 

september tilført ekstra midler til rengøring i vores daginstitutioner. Derudover 

har alle børnehuse fået et tilskud til ekstratimer til at understøtte arbejdet med 

retningslinjerne.  

 

Indtil dags dato har vi haft smittetilfælde i 9 børnehuse. Vores anbefaling er 

fortsat opmærksomhed på faste grupper, afstand, hygiejne og ophold udenfor 

– i det omfang vejret tillader det.  

 

Regler om brug af mundbind og visir 

Med de nye restriktioner er der krav om brug af mundbind på indendørs 

offentlige steder. Vær opmærksom på, at der ikke er krav eller anbefalinger 

om brug af mundbind i daginstitutioner. De nye restriktioner giver samtidig 

ansatte i dagtilbud mulighed for at anvende visir, men det er ikke et krav eller 

en anbefaling fra sundhedsmyndighederne og Rudersdal Kommune.  

 

Alle gør deres bedste 

Børnehusene er proaktive på løsninger af både pædagogisk og praktisk 

karakter, og de gør alt hvad de kan for at tilbyde børnene en genkendelig og 

tryg hverdag. Dog er børnehusene pressede, og vi kan komme i en situation, 

hvor smittetrykket stiger og dermed også omfanget af fravær. Det kan betyde, 

at vi bliver nødt til at bede jer hente børnene tidligere, at vi ændrer i 

åbningstiden eller lukker ned for enkelte grupper eller børnehuse.  

 

Vi håber på at et fortsat godt samarbejde med jer, så vi kan afhjælpe 

smittespredningen og dermed undgå at lukke ned for pasning i vores 

dagtilbud.   

 

Venlig hilsen 
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