
 

 

 

 

 

 
Til  

Til alle forældre med børn i daginstitution i Rudersdal Kommune 

 

 

Kære forældre, 

 

Corona-smitten fylder rigtig meget i vores liv for tiden. Vi må leve med 

restriktioner af forskellig art, og vores hverdag er ændret i forhold til det 

normale.  Nu nærmer julen sig, og derfor gør de fleste sig nok 

overvejelser om, hvordan højtiden kan afvikles på en tryg og forsvarlig 

måde. For vi ser en stigende smitte overalt i samfundet. Rudersdal 

Kommune er ingen undtagelse, og der har desværre været en markant 

stigning i smittespredningen siden den 1. december.  

 

Vi følger fortsat Sundhedsstyrelsens anbefalinger 

På dagtilbudsområdet er vi – og vil vi være - optagede af at gøre vores 

til, at alle børn får så tryg og sikker en hverdag som muligt i vores 

børnehuse. Vi skal sikre, at færrest mulige bliver smittede, og derfor 

følger vi også myndighedernes anbefalinger meget nøje. Personalet i 

vores dagtilbud har gjort alt, hvad de kan, for at navigere i den nye 

hverdag med corona. Og de har på bedste vis håndteret alle de 

udfordringer, som corona har bragt med sig.  

 

Når børnene den 4. januar vender tilbage til vores dagtilbud, vil vi derfor 

også fortsat følge anbefalingerne om afstand ved aflevering og 

afhentning, øget opmærksomhed på hygiejne, faste grupper og ophold 

udenfor. Alt sammen for at forebygge smittespredning blandt børn og 

personale. Dog skal vejret kunne tillade ophold udenfor og personalet vil 

i den forbindelse se på børnenes alder, den pædagogiske aktivitet osv., 

når vurderingen foretages. 

 

På vores hjemmeside kan I læse mere om dagtilbudsområdets indsats 

og forebyggelse af corona-smitte.  

 

Ved sygdom i ferien 

Har jeres barn været i daginstitution den 21., 22. og/eller den 

23.december, og bliver testet positiv mellem den 24.-27. december, er 

det vigtigt, at vi får besked. Det skyldes, at der kan være nære kontakter 

til jeres barn, der skal have besked. I så fald skal I sende en mail til 

dagtilbud@rudersdal.dk  

 

Når vi vender tilbage i det nye år 

Vi ved ikke, hvordan smittetrykket ser ud, når vi vender tilbage den 4. 

januar. Men vi holder øje med udviklingen i forhold til fravær blandt 
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vores personale. Alt efter hvordan det ser ud, kan det være, at det i 

enkelte børnehuse ikke er muligt at have normale åbningstider i en 

periode. Bliver dette tilfældet, får I besked herom i Aula. 

 

Tak til alle forældre 

Der skal lyde en stor tak til alle jer forældre. Vi har oplevet – og oplever 

stadig – stor opbakning fra jer alle. Vi ved, at de mange restriktioner og 

hjemsendelser også skaber et øget pres hos jer i familierne, men I 

hjælper os med at løfte opgaven med jeres forståelse og opbakning 

hvad enten det handler om hjemsendelse eller vikardækning. Det skal I 

have en stor tak for. 

 

Aula fra den 4. januar 

På genhør i det nye år, hvor det er Aula, der er vores digitale 

kommunikationsplatform. På vores hjemmeside kan du læse meget 

mere om Aula på Dagtilbudsområdet, og hvordan du bliver klar til at 

komme på den nye platform.   

 

Med ønsket om en glædelig jul – og et godt nytår. 

 

 
Kirsti Schou Tornøe 

Dagtilbudschef  
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