
 

 

 

 

 

 
  

 

Kære alle forældre med børn i dagplejen 

 

Her kommer kort nyt fra Dagtilbudsområdet vedr. corona-foranstaltninger 

på dagtilbudsområdet. 

 

Vi følger de samme retningslinjer 

Alle dagplejere følger fortsat de samme retningslinjer om afstand ved 

aflevering og afhentning, hygiejne samt ophold udenfor – i det omfang 

vejret tillader det.  

 

Besøgsdage i børnehuse 

Dagplejerne har fortsat besøgsdage i dét børnehus, som de er tilknyttet. 

Dette for at opretholde en tryg relation, når børnehuset skal tilbyde pasning 

ved dagplejerens fravær. 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. På besøgsdage skal børnene fortsat 

afleveres og hentes hos dagplejeren. 

 

Når dagplejerne mødes i hverdagen, er der blevet lavet en ordning, så de 

altid mødes med den samme dagplejer og de samme børn. Dette for at 

begrænse omfanget af nære kontakter, hvis der skulle ske smitte.  

 

Hvis der er smitte i det børnehus, jeres dagplejer er tilknyttet 

Konstateres der smitte i det børnehus, jeres dagplejer er tilknyttet, er 

Dagplejen altid en del af smitteopsporingen. Det vil sige, at Dagplejen i 

samarbejde med kommunelægen vurderer, hvem der er nære kontakter og 

dermed skal hjemsendes. Forældre til børn, som er nære kontakter til en 

smittet, vil blive kontaktet og modtage et brev med vejledning. Forældre til 

børn, der ikke er nære kontakter, får et orienteringsbrev. 

 

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 hos dagplejeren.  

 

På side 3 og 4 finder I to illustrationer, der viser, hvordan I skal forholde jer, 

hvis der er smitte i børnehuset/hos dagplejeren eller i hjemmet.  
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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 dagtilbud. 

 

Venlig hilsen 

 

 

Kirsti Schou Tornøe 

Dagtilbudschef 
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