
 

 

 

 

 

  
 
Til 

Til alle forældre med børn i dagplejen i Rudersdal Kommune 

 

 

Nyt fra Dagtilbudsområdet 

 

Som de fleste sikkert har hørt, stiger smitten i dele af kommunen. På 

dagtilbudsområdet følger vi fortsat myndighedernes anbefalinger. For 

dagplejen betyder det: 

 

• Børnene er så vidt muligt udenfor: 
Aktiviteter vil så vidt muligt fortsat blive planlagt til at foregå 
udenfor – i det omfang vejret tillader det. 

 

• Rengøring og hygiejne 
I dagplejen gøres der fortsat rent én gang dagligt. Derudover er 
der en opmærksomhed på hyppig håndhygiejne, både blandt 
børn og voksne. 

 

• Aflevering og afhentning udendørs samt brug af mundbind: 
I skal fortsat aflevere og afhente jeres barn udenfor, ved døren 
eller i gangen og være opmærksomme på, at der er 1 meters 
afstand til dagplejeren. Brug mundbind eller visir. 

 

• Besøgsdage i børnehuse: 
Dagplejerne har fortsat besøgsdage i dét børnehus, som de er 
tilknyttet. Det planlægges således, at de i 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. 

 

Ved nedlukning af et sogn 

Lukker et sogn ned i kommunen, omfatter det ikke dagtilbud, men vores 

retningslinjer strammes. Da dagplejen allerede er organiseret i faste, 

mindre grupper, ændres der ikke i denne organisering.  Men de 

forældre, der har mulighed for det, opfordres til at holde deres børn 

hjemme. Derudover vil der ikke være besøgsdage i børnehusene, men 

børnehusene skal fortsat tilbyde pasning ved en dagplejers fravær. 

Vi informerer naturligvis her på Aula, hvis et sogn lukkes ned. Ligeledes 

hvis smitten bliver så høj, at der kommer påbud om nedlukning – eller 

yderligere restriktioner – hos en dagplejer eller et børnehus. 

 

På kommunens hjemmeside kan I læse mere om kriterierne for 

nedlukning og samt se, hvilket sogn I tilhører. 

 

 

Dagtilbudsområdet 
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Kirsti Schou Tornøe 

Dagtilbudschef 
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Rejser til udlandet 

Vær opmærksom på, at der fortsat er krav om test og isolation efter 

indrejse i Danmark fra udlandet. Det betyder, at alle der indrejser i 

Danmark, skal testes før og efter indrejse. Alle, som indrejser fra orange 

og røde lande skal efterfølgende isoleres i 10 dage. Isolationen kan 

afbrydes ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter 

tidspunktet for indrejse i Danmark. Der er ikke krav om isolation for 

indrejsende fra gule lande. 

 

Læs mere om rejsereglerne her. 

 

Vi opfordrer kraftigt til, at anbefalingerne er overholdt, inden I afleverer 

jeres barn hos dagplejeren efter en rejse. Det er med til at sikre, at vi 

begrænser introduktion og spredning af mere smitsomme virusvarianter. 

 

Tak for fortsat godt samarbejde 

Endnu engang skal der lyde en stor tak for det gode samarbejde med 

jer. Jeg håber på et fortsat godt samarbejde, så vi kan undgå 

smittespredning og nedlukninger hos vores dagplejere. 

 

Venlig hilsen 

 

 

Kirsti Schou Tornøe 

Dagtilbudschef  

 

 

 

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/lovkrav-ved-indrejse

