
 

 

 

 

 

 
Til alle for   

Til alle forældre med børn i dagplejen i Rudersdal Kommune 

 

 

 

 

 

 

Kære forældre i dagplejen,  

 

For et par uger siden orienterede jeg jer om, at alle børnehuse fra 

mandag den 18. januar har begrænsede åbningstider. Børne- og 

Skoleudvalget har netop besluttet – på baggrund af det lave smittetryk – 

at alle børnehuse vender tilbage til normale åbningstider fra mandag den 

8. februar.  Det betyder derfor også, at I igen – ved jeres dagplejers 

fravær – kan tilbydes pasning i hele åbningstiden i det børnehus, jeres 

dagplejer er tilknyttet.  

 

Begrænset pasning i børnehuse ved smitteudbrud 

Vi holder selvfølgelig øje med udviklingen af smitte i vores dagtilbud. 

Sker der et større smitteudbrud i dét børnehus, som jeres dagplejer er 

tilknyttet, kan det få betydning for jer, hvis børnehuset i en periode ikke 

kan modtage alle børn hver dag eller ikke have normale åbningstider. 

Hvis dette sker, vil I blive selvfølgelig blive orienteret. 

 

Besøgsdage i børnehuse 

Som jeg har skrevet tidligere, fastholder vi fortsat besøgsdage i de 

børnehuse, som dagplejerne er tilknyttet. Besøgstiden vil fortsat være på 

legepladsen og børnene og dagplejerne vil tage hjem igen, når 

børnehuset skal ind og spise. Besøgsdagen vil selvfølgelig blive aflyst, 

hvis der er forhold, der gør besøget uhensigtsmæssigt, eksempelvis ved 

tilfælde af smitte i gruppen. 

 

Retningslinjer for nære kontakter 

Sundhedsstyrelsen har i dag opdateret deres retningslinjer for nære 

kontakter. Det betyder: 

 

 Identificeres dit barn som nær kontakt, skal selvisolation ske hurtigst 

muligt og fastholes indtil 2. negative testsvar. Man skal fortsat have 

foretaget en test på dag 4 og dag 6 efter, at man sidst var i nær 

kontakt med en smittet person. Dette gælder for alle nære kontakter 

– også nære kontakter til personer, der er testet positiv for en mere 

smitsom virusvariant. 
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 Man er fx nær kontakt, hvis man har været inden for 2 meter i mere 

end 15 minutter med en, der har fået påvist ny coronavirus eller 

inden for 2 meter i en situation, hvor der er øget risiko for smitte, fx 

aktiviteter, der involverer sang, råb eller fysisk aktivitet. Man er også 

nær kontakt, hvis man bor sammen med en, der har fået påvist ny 

coronavirus. 

 

Yderligere information 

Kommer der nye retningslinjer eller andre tiltag, der er relateret til Covid-

19 situationen, vil I blive orienteret via Aula. Har I spørgsmål, bedes I 

kontakte Dagplejen. 

 

Med venlig hilsen 

 
Kirsti Schou Tornøe 

Dagtilbudschef 


