
 

 

 

 

 

 
  

Kære alle forældre, 

 

Her kommer kort nyt fra Dagtilbudsområdet vedr. corona-foranstaltninger i 

dagtilbud. 

 

Samme retningslinjer – men med forskellige løsninger 

Alle børnehuse følger fortsat de samme retningslinjer om faste grupper, 

afstand ved aflevering og afhentning, hygiejne samt ophold udenfor – i det 

omfang vejret tillader det. Da alle børnehuse er forskellige i forhold til  

børneantal, lokalitet og fysiske rammer, vil I også opleve, at børnehusene 

har forskellige løsninger på, hvordan anbefalingerne bedst håndteres.  

 

Håndtering af de mange forskelligartede forhold, som corona medvirker, 

kræver ledelse. Områdeledere, daglige ledere og institutionsledere løfter 

mærkbart deres ledelsesopgave, hvilket ses ved, at alle børnehuse 

efterlever myndighedernes anbefalinger, og alle gør en stor indsats for at 

forebygge og minimere smitte. Er der smittetilfælde i børnehuset, 

samarbejdes der altid med kommunelægen. 

 

Hjælp til vinteren 

Da temperaturerne falder – og for at kunne imødekomme anbefalingerne 

om mest muligt ophold udendørs – opsættes udlejningstelte eller pavilloner 

til børnehusene. Derudover er det tilført ekstra midler til personaletimer, 

rengøring og indkøb til vinterforanstaltninger, som husene kan anvende til 

lyskæder, flyverdragter til personalet eller andet relevant.  

 

Når barnet er nær kontakt 

Bliver jeres barn sendt hjem som en nær kontakt til en smittet, er det 

vigtigt, at barnet bliver isoleret. Som nær kontakt skal man opføre sig som 

om, at man er smittet, indtil der er svar på testen. Det gælder også, hvis I 

som forældre er nær kontakt til en smittet. Kan I ikke isolere jer fra jeres 

barn, skal barnet ikke møde op i børnehuset.  

 

På side 2 og 3 finder I to illustrationer, der viser, hvordan I skal forholde jer, 

hvis der er smitte i børnehuset eller i hjemmet.  

 

Afslutningsvis vil jeg gerne takke for det gode samarbejde med jer. Jeg 

håber på et fortsat godt samarbejde, så vi kan afhjælpe smittespredning i 

vores børnehuse. 
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