
 

 

 

 

 

 
Til  

Til alle forældre med børn i daginstitution i Rudersdal Kommune 

 

 

 

 

 

Begrænsede åbningstider i alle børnehuse 

 

Kommunalbestyrelsen har i dag besluttet, at alle børnehuse fra mandag 

den 18. januar holder åbent kl. 8.00-15.00. Åbningstiden vil – om 

nødvendigt – gælde frem til den 31. marts 2021.  

 

Nye retningslinjer og den generelle udvikling i smittebilledet betyder, at 

de personaleressourcer og ekstraressourcer, der er til rådighed, ikke er 

tilstrækkelige, da flere medarbejdere end normalt er fraværende, fordi de 

skal testes og afventer svar på test.  

 

Ved at koncentrere personaleressourcerne i åbningstiden fra 8.00-15.00 

kan vi skabe nogle rammer, som sikrer, at vi ikke skal lukke enkelte 

børnehuse midlertidigt eller begrænse antal børn, der kan få pasning. 

Derved kan vi sikre personale, børn og jer som forældre forudsigelighed 

i en længere periode og samtidig opretholde den pædagogiske kvalitet i 

dagligdagen.  

 

Læs evt. mere i denne nyhed på kommunens hjemmeside. 

 

Åbningstiden fra 8.00-15.00 er for alle børn 

Åbningstiden fra 8.00-15.00 er til rådighed for alle forældre, der har brug 

for pasning. Regeringen opfordrer dog fortsat til, at de forældre, som har 

mulighed for det, overvejer at holde deres børn hjemme i en kortere eller 

længere periode. Selvom åbningstiden begrænses, er det en rigtig god 

hjælp for børnehusene, at I giver besked om, hvilke dage i kan holde 

jeres barn hjemme eller aflevere/hente tidligere. 

 

På vores hjemmeside ligger der en vejledning til, hvordan I melder jeres 

barn fri via Aulas Komme/gå modul. 

 

Mulighed for pasning i ydertimerne 

Der vil fortsat være mulighed for at få passet sit barn i ydertimerne (før 

kl. 8.00 og efter kl. 15.00) i eget børnehus. Pasningen gælder de 

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.  
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Tilhører begge forældre ovenstående kategori – og har I behov for 

pasning i ydertimerne bestemte dage – skal I skrive en besked til jeres 

børnehus’ daglige leder. Det er vigtigt, at I også skriver, hvorfor I bør 

godkendes til pasningen. Daglig leder vil herefter foretage en vurdering 

og besvare jeres forespørgsel. Kun tilmeldte – og godkendte – børn kan 

benytte sig af tilbuddet. 

 

Tak for jeres hjælp 

Vær opmærksom på, at vi på trods af begrænset åbningstid kan være 

nødsaget til at begrænse pasningen i enkelte børnehuse yderligere i 

tilfælde af et stigende smittetryk eller smitteudbrud. 

 

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  

 

 

 


