
 

 

 

 

 

 
Til  

Til alle forældre med børn i dagplejen i Rudersdal Kommune 

 

 

 

 

 

Kære alle forældre i dagplejen, 

 

Som I måske har hørt, besluttede Kommunalbestyrelsen i onsdags, at 

alle børnehuse fra mandag den 18. januar holder åbent kl. 8.00-15.00. 

Dette gælder ikke for dagplejen. Det vil sige, at der fortsat vil være 

mulighed for pasning i hele dagplejens åbningstid. Dog har 

børnehusenes begrænsede åbningstid betydning for jer, hvis jeres 

dagplejer er fraværende. 

 

Besøgsdag i børnehuse 

Som jeg har skrevet tidligere, vil dagplejerne fortsat have besøgsdage i 

dét børnehus, de er tilknyttet. Besøgstiden vil fortsat være på 

legepladsen og børnene og dagplejerne vil tage hjem igen, når 

børnehuset skal ind og spise.  

 

Vi har selvfølgelig haft mange overvejelser i forhold til, om 

besøgsdagene skulle fastholdes. Det er vores faglige vurdering, at det er 

vigtigt for børnene at opretfolde en tryg relation til det børnehus, de er 

tilknyttet, når huset skal tilbyde pasning ifm. dagplejerens fravær. Det er 

derudover kommunallægens vurdering, at det er sundhedsmæssigt 

forsvarligt, når besøget foregår udendørs og at det er en fast gruppe 

børn, de mødes med. Opmærksomheden på forhold som fast gruppe 

mv. er præciseret overfor både dagplejen og børnehusene.  

 

Besøgsdagen vil selvfølgelig blive aflyst, hvis der er forhold, der gør 

besøget uhensigtsmæssigt, eksempelvis ved tilfælde af smitte i gruppen.  

 

Vær opmærksom på følgende ifm. dagplejers fravær 

Grundet børnehusenes begrænsede åbningstider, skal I være 

opmærksomme på følgende ved dagplejers fravær: 

 

 Bliver dagplejeren syg, kan der tilbydes pasning fra 8-15 i det 

børnehus, jeres dagplejer er tilknyttet 

 

 De forældre, der tilhører nedenstående kategori, vil også kunne 

tilbydes pasning i ydertimerne (før kl. 8-00 og efter kl. 15.00). 

Dette gælder dog ikke den første dag, dagplejeren er syg, 

grundet børnehusets planlægning. 
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Kirsti Schou Tornøe 
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Forældre, der ikke er hjemsendte og som har skemalagte 

mødetider, hvor mødetiden ikke er fleksibel. Det kan være fx 

læger, pædagoger, politi, medarbejdere i dagligvarebutikker m.fl. 

Begge forældre skal tilføre denne kategori. 

 

 Har dagplejeren planlagte fridage eller feriedage, hvor I ønsker 

pasning i ydertimerne, skal I skrive en mail til 

dagplejen@rudersdal.dk. I mailen skal I skrive, hvorfor I bør 

godkendes til pasningen. Der vil herefter foretages en vurdering, 

og jeres forespørgsel vil blive besvaret.   

 

Vi følger tæt udviklingen af smitte i både dagplejen og børnehusene. 

Kommer der et smitteudbrud i et børnehus, kan det betyde yderligere 

begrænset pasning. Skulle det være tilfældet i det børnehus jeres 

dagplejer er tilknyttet, kan det også få betydning for pasning af jeres 

børn.  

 

Tak for jeres hjælp 

Endnu engang tak for jeres hjælp og støtte og for at I vil være med til at 

gøre en ekstraordinær indsats i den kommende periode, så vi sammen 

kan afhjælpe smittespredning i vores børnehuse.  

 

 

Venlig hilsen 

 
Kirsti Schou Tornøe 

Dagtilbudschef  
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