
 

 

 

 

DIREKTIONEN 

 

 Retningslinjer for håndtering af corona i Solrød 

Kommunes dagtilbud pr. 1. august.  

Kære forældre  

 

Sommerferien er nu forbi for de fleste, og vi håber, at I har haft en dejlig sommer med gode oplevelser. 

Nu vender hverdagen tilbage, og kommunens daginstitutioner og dagpleje glæder sig meget til at tage 

imod jeres børn igen.  

 

Selvom hverdagen melder sig, bliver det stadig en hverdag, der er præget af situationen med Covid-19, 

og derfor er der fortsat retningslinjer, der skal følges.  

 

Børne- og Undervisningsministeriet udsendte i slut juni nye retningslinjer for daginstitutioner og dagplejen 

gældende fra den 1. august. Disse retningslinjer er ikke ændret væsentligt henover sommeren. Det er 

vigtigt, at I orienterer jer i nedenstående retningslinjer, så vi kan reducere risikoen for smitte af corona i 

daginstitutioner og dagplejen. 

 

Når du henter eller afleverer dit barn  

Ved hente-bringe-situationer, forældresamtaler og lignende skal der fortsat være 1 meters afstand.   

 

I Solrød Kommune er det besluttet, at aflevering og hentning af børn altid skal foregå udendørs.  

Det har været retningslinjen inden sommerferien, og det vurderes fortsat at være en god måde at 

reducere smitterisikoen, som er størst indendørs.  

 

Morgenmad 

Der vil ikke blive serveret morgenmad i daginstitutionerne. Dagplejen er dog undtaget denne retningslinje 

på baggrund af det færre antal børn, som er i den enkelte dagsplejes hjem. 

 

Læringsmiljø  

Der vil igen være mere fokus på børnenes læringsmiljøer, ligesom sprogstimulering mm. også vil starte op 

igen. Der er dog fortsat meget opmærksomhed på at fastholde en god håndhygiejne og grundig 

rengøring i daginstitutionerne og dagplejen.  

 

Legetøj  

Legetøj, der har været sat væk på grund af rengøring og hygiejneforhold, kan igen blive taget frem i 

forbindelse med pædagogisk praksis bl.a. ved understøttelse af børns udvikling på forskellige områder. 

Legetøjet vil dog kun blive taget frem ved en kontrolleret leg med voksendeltagelse, hvor der så vil være 

høj opmærksomhed på hygiejnen. Legetøj må gerne krydse stuerne og vil blive rengjort inden flytning til 

en anden stue. 

 

 

 



 

 
SIDE 2/2 

Børn kan samles på tværs af grupper/stuer 

Børnene kan samles på tværs af børnegrupper/stuer i det omfang, det er nødvendigt eller 

hensigtsmæssigt b.la. i forhold til børnenes trivsel og udvikling fx ved pædagogiske aktiviteter og lege, ved 

udendørsaktiviteter, ferieperioder og ydertimer. I disse situationer vil der være ekstra fokus på grundig 

rengøring og hygiejne. 

 

Dagtilbud uden stuer eller tilsvarende gruppeinddeling vurderer løbende, hvordan der kan organiseres  

faste grupper som udgangspunkt for børnenes hverdag. 

 

Medarbejdere må skifte imellem børnegrupper/stuer, hvis det er en fordel for børnenes trivsel og 

udvikling. Ved skift vil medarbejderne have ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne mm.  

 

Retningslinjer ved symptomer på Covid-19 

Børn med symptomer på Covid-19 må ikke komme i daginstitutionerne og dagplejen. Typiske symptomer 

på Covid-19 er feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed og tab af smags- og lugtesans, som 

hos nogle kan være ledsaget af stoppet næse eller løbende næse.  Stoppet næse eller løbende næse uden 

andre symptomer er ikke typisk for Covid-19. 

 

Børn med de mindste symptomer på Covid-19 skal holdes hjemme indtil 48 timer efter, at symptomerne 

er forsvundet, eller hvis barnet testes negativ for Covid-19 og i øvrigt er rask.   

 

Hvis forældre til børn er smittet med corona eller er ved at blive testet for corona, kan børnene ikke 

komme i dagtilbud, med mindre at forældre har mulighed for selvisolation. Det vil sige, at forælderen ikke 

har kontakt med barnet og de rum, børnene befinder sig i i hjemmet. 

 

Vi takker jer for det gode samarbejde, som I alle bidrager til i daginstitutionerne og dagplejen, så vi ved 

fælles indsats kan holde coronasmitten væk.   

 

 

Bedste hilsner 

 

 

Jesper Reming Tangbæk 

Direktør for Børn- og ungeområdet 

 


