
 

 

 

 

 

 
Til alle for   

Til alle forældre med børn i dagtilbud i Rudersdal Kommune 

 

 

Normale åbningstider fra mandag den 8. februar 2021 

 

Antallet af smittetilfælde i Rudersdal Kommune er som i resten af landet 

nedadgående og på mandag sendes eleverne i 0-4 klasse tilbage i skole. 

Der har i januar været meget få smittede i vores daginstitutioner, og derfor 

har Børne- og Skoleudvalget i dag også besluttet, at der fra mandag den 8. 

februar igen vil være normale åbningstider i kommunens dagtilbud. 

 

Vi er klar over, at de begrænsede åbningstider har været en udfordring for 

mange, hvorfor vi takker for jeres samarbejdsvillighed, der har været en 

stor hjælp for børnehusene. 

 

Angiv komme- og gåtider i Aula 

Selvom vi fra på mandag igen har normale åbningstider i vores dagtilbud, 

er det en stor hjælp for alle børnehuse, at I – via Aula – giver besked om, 

hvornår I afleverer og henter jeres barn eller holder fri. I må meget gerne 

gøre det i god tid, da det giver børnehusene mulighed for bedre 

planlægning, så børn og medarbejdere mindst muligt blandes i løbet af 

dagen.   

 

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

barn fri samt noterer komme- og gåtider i Aula.   

 

Retningslinjer for dagtilbud 

På dagtilbudsområdet er vi fortsat optagede af at gøre vores til, at alle børn 

får så tryg og sikker en hverdag som muligt i vores børnehuse. Udover at 

der fortsat er fokus på hygiejne, rengøring og mest muligt ophold udenfor, 

gælder følgende også fortsat:  

 

 Faste og mindre grupper: 

Børnene vil fortsat være inddelt i mindre, faste grupper, hvor det er 

muligt Udgangspunktet for de mindre grupper er stuen/den faste 

gruppe, og de tilstræbes at være gennemgående en hel dag. Dog vil 

samling af børn på tværs af stuer/grupper kunne foregå i ydertimerne, 

når vi vender tilbage til normale åbningstider.  

 Aflevering og afhentning foregår udendørs: 

I skal fortsat aflevere og afhente jeres barn på legepladsen eller ved 

indgangsdøren og være opmærksomme på, at der er 2 meters afstand 

til personalet. Vi er klar over, at det kan være vanskeligt at holde 2 

meters afstand, når man afleverer sit barn, hvorfor vi også beder jer om 
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at bruge mundbind eller visir, uanset om I henter eller bringer udenfor, 

ved døren eller indenfor i garderoben.  

 

Brug af dimensionering 

På Dagtilbudsområdet holder vi fortsat øje med udviklingen af smitte i 

børnehusene. Sker der større smitteudbrud i et børnehus – og der i den 

forbindelse ikke er personale nok – kan det være, at vi må benytte os af 

det, som ministeriet kalder ’dimensionering’. Dimensionering vil sige, at et 

børnehus i en periode ikke kan modtage alle børn hver dag eller ikke have 

normale åbningstider. Hvis dette sker, vil I blive informeret af børnehusets 

leder. 

 

Nye 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. 

 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. 

 

Børnehuset giver direkte besked, hvis børn eller medarbejdere er nære 

kontakter til en smittet i børnehuset. 

 

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 

lederen i jeres børnehus. 

 

Endnu engang skal der lyde en stor tak til alle jer forældre, der gennem de 

sidste uger har udvist stor fleksibilitet i forbindelse med de begrænsede 

åbningstider i vores børnehuse. Vi håber på et fortsat godt samarbejde. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kirsti Schou Tornøe 

Dagtilbudschef 


