
 

 

 

 

 

Til alle forældre med børn i Rudersdal Kommunes børnehuse 
   

Til 

 

 

 

Udfasning af restriktioner på dagtilbudsområdet 

 

Som I alle har set, blev der i torsdags indgået en aftale om at udfase 

restriktioner mod corona-virus. Vi har nu modtaget Børne- og 

Undervisningsministeriets retningslinjer og her er, hvad det betyder for 

vores område fra dags dato: 

 

• Samling af børn på tværs af stuer (eller en tilsvarende 

gruppeinddeling) er igen muligt 

Vi opfordrer børnehusene til, at vuggestueafdeling og 

børnehaveafdeling ikke blandes. Det skyldes, at sker der 

smittetilfælde i børnehuset, skal vi sende flere børn hjem som 

nære kontakter.   

 

• Fortsat fokus på rengøring, hygiejne og udluftning 

Alle børnehuse skal fortsat efterleve sundhedsmyndighedernes 

smitteforebyggende anbefalinger for hygiejne, rengøring og 

udluftning.  

 

• Regler for aflevering og afhentning 

Anbefalingerne om aflevering og afhentning, hvor forældre ikke 

kommer ind i børnehuset, ophæves. I Rudersdal Kommune vil vi 

dog for en stund fortsat opfordre til, at I afleverer jeres børn 

udenfor eller i garderoben. Det skyldes følgende: 

 

1. Kommer I ind på stuerne, vil der både være flere 

kontaktpunkter, som vores personale løbende skal 

rengøre, og hyppigheden af rengøringen skal opjusteres. 

2. Set fra et børneperspektiv har mange børnehuse oplevet 

en række gode erfaringer, når børnene afleveres ved 

døren, da det har betydet færre afbrydelser, mere ro og 

tid til fordybelse. Derfor skal personalet i de enkelte 

børnehuse også have mulighed for at drøfte lokalt, 

hvordan de fremadrettet vil organisere afleveringen og 

afhentningen med udgangspunkt i de erfaringer, de har 

gjort sig. Herefter vil I – forældregruppen – også blive 

involveret, da vi ved, at der er flere ting som udfordrer et 
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godt forældresamarbejde, når afleveringen og 

afhentningen foregår ved døren. 

 

• Mundbind ophæves 

I skal ikke længere bære mundbind, når I afleverer og afhenter 

jeres børn. Til orientering har pædagogisk personale mulighed 

for at anvende visir indendørs, hvis de ønsker det. 

 

• Anbefalinger om sociale og faglige arrangementer ophæves 

Det er nu igen muligt at afholde sociale og faglige 

arrangementer, dog med fortsat fokus på hygiejne, rengøring og 

udluftning. 

 

Rejser til udlandet  

Da sommerferien nærmer sig, er der selvfølgelig flere, der skal på ferie 

med deres børn. Rudersdal Kommune følger Udenrigsministeriets 

rejsevejledninger, hvorfor vi opfordrer til, at I orienterer jer her, hvis I skal 

ud at rejse. 

 

Ifølge sundhedsmyndighederne er børn under 15 år er undtaget fra 

kravet om test ved ankomst eller efter indrejse i Danmark samt kravet 

om isolation. Vi opfordrer jer dog kraftigt til – af hensyntagen til ikke at 

bringe smitte ind i børnehuse – at lade jeres børnene teste, når de 

møder op i børnehuset efter en ferie til et orange eller rødt land.  

 

For mere information 

På kommunens hjemmeside finder I de opdaterede retningslinjer for 

vores område. 

 

Afslutningsvis vil jeg gerne sige tusinde tak for forståelsen og det gode 

samarbejde, der har været det sidste lange stykke tid, hvor corona-

retningslinjerne har sat dagsordenen for vores hverdag. Det er glædeligt, 

at vi nu igen kan se frem til en mere normal hverdag i vores børnehuse. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Kirsti Schou Tornøe 

Dagtilbudschef  

 

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/lovkrav-ved-indrejse/krav-om-test-og-isolation-ved-indrejse
https://www.rudersdal.dk/corona-dagtilbud

