
 

 

 

 

 

 

Til alle forældre med børn i dagplejen i Rudersdal Kommune 

 

 

 

 

Kære forældre, 

 

Jeg håber, I alle – på trods af corona og restriktioner – har haft en god 

jul, og at I er kommet godt ind i det nye år. 

 

Anbefalinger i 2021 
Vi starter 2021, som vi sluttede 2020; Corona sætter fortsat 

dagsordenen for hverdagen i dagplejen. Derfor er fokus i 2021 også på 

at forhindre smittespredning, eller sagt på en anden måde – at beskytte 

børn og dagplejere fra at blive smittet.  

 

Vi følger fortsat Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til afstand ved 

aflevering og afhentning, hygiejne samt ophold udenfor. I forhold til 

ophold udenfor skal vejret selvfølgelig tillade det, og dagplejeren vil 

samtidig se på børnenes alder og den pædagogiske aktivitet, når de 

vurderer, hvorvidt de skal være ude eller inde. 

 

Regeringen opfordrer til, at forældre, der har mulighed for det, kan 

overveje at holde deres børn hjemme i en kortere eller længere periode. 

Opfordringen gælder foreløbig til og med 17. januar.  

 

På vores hjemmeside kan I læse mere om dagtilbudsområdets indsats 

og forebyggelse af corona-smitte.  

 

Smittehåndtering 
Ved smitte hos en dagplejer eller i et børnehus, uanset om det er en 

medarbejder eller et barn, samarbejder vi altid med kommunelægen om 

håndteringen. Konstateres der smitte i det børnehus, jeres dagplejer er 

tilknyttet, er Dagplejen også altid en del af smitteopsporingen. Det vil 

sige, at Dagplejen i samarbejde med kommunelægen vurderer, hvem 

der er nære kontakter og dermed skal hjemsendes.  

 

Hvis I som forældre er nær kontakt til en smittet, venter på tid til test eller 

er testet positive, må jeres barn kun komme i hos dagplejeren, hvis I er 

isoleret fra barnet. Det betyder også, at I ikke må aflevere eller hente 

jeres barn hos dagplejeren.  

 

Dagtilbudsområdet 

Dagtilbudsområdets 

Sekretariat 

Stationsvej 36 

3460 Birkerød 

www.rudersdal.dk 

4. januar 2021 

 

Kirsti Schou Tornøe 

Dagtilbudschef 

KRTO@rudersdal.dk 

Tlf. 72 68 43 10 

https://www.rudersdal.dk/corona-dagtilbud
https://www.rudersdal.dk/corona-dagtilbud
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Besøgsdage i børnehuse  

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

Dog planlægger de det således, at de besøgstiden er på legepladsen 

sammen med gruppen af vuggestuebørn, som de er tilknyttet. De tager 

hjem igen, når børnehuset skal ind og spise. Vi fortsætter 

besøgsdagene for at opretholde en tryg relation, når børnehuset skal 

tilbyde pasning ved dagplejerens fravær.  

 

Velkommen til Aula 

Vi har dags dato taget vores nye kommunikationsplatform, Aula, i brug. 

De er jer, der ikke har været logget på endnu, opfordres til at gøre det 

hurtigst muligt. Når I logger på første gang, skal I sørge for at indtaste 

jeres kontaktdata, herunder e-mail og telefonnummer.  

 

Læs mere om Aula på dagtilbudsområdet og find svar på oftest stillede 

spørgsmål her. 

 

Afslutningsvis vil jeg endnu engang takke for det gode samarbejde med 

jer. Jeg håber på et fortsat godt samarbejde i 2021, så vi sammen kan 

afhjælpe smittespredning i vores dagpleje. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Kirsti Schou Tornøe 

Dagtilbudschef  

 

https://www.rudersdal.dk/aula
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