
 

 

 

 

DIREKTIONEN 

 

 Ændrede retningslinjer i Solrød Kommunes dagtilbud  

fra den 1. oktober 2020 

 

Kære forældre  

 

Der er i øjeblikket stigende smittetryk i hele Danmark – også i Solrød Kommune. Vi følger situationen nøje 

og handler ud fra retningslinjerne fra regeringen og sundhedsmyndighederne, så vi fortsat kan passe godt 

på hinanden og forebygge spredning af coronavirus.  

 

Vi går nu ind i efteråret, som fortsat bliver en tid, hvor retningslinjerne for Covid-19 er en del af børnenes 

og medarbejdernes hverdag, og hvor daginstitutionerne og dagplejen vil bestræbe sig på at holde legen 

og de pædagogiske læringsmiljøer udenfor, så vidt det er muligt. Vi vil også fortsætte med den gode 

håndhygiejne, som vi i fællesskab har fået opbygget.  

 

Når du henter eller afleverer dit barn  

Fra den 1. oktober kan du nu aflevere og hente dit barn indenfor ved dit barns garderobe. Den enkelte 

daginstitution og dagplejen koordinerer, hvordan det skal forløbe rent praktisk, så der kun er få forældre 

indenfor ad gangen, da det fortsat er vigtigt at holde afstand. Du vil via ForældreIntra modtage konkrete 

info fra dit barns dagtilbud.  

 

Vi opfordrer til, at der kun kommer én forælder pr. barn ind i dagtilbuddene. Ved indgangspartiet vil der 

stå sprit fremme og så vidt muligt engangshandsker. Inden du går ind i dagtilbuddet, skal du enten 

afspritte dine hænder eller anvende engangshandskerne. Dette er også gældende for eventuelt 

søskendebørn, der er med.  

 

Vi henstiller samtidig til, at alle forældre selv medtager og bruger mundbind, når de er indenfor i 

dagtilbuddet. Har du blot ét symptom på Covid-19, skal du, så vidt det er muligt, få andre til at hente dine 

børn. Hvis du er nødsaget til at hente børn, skal du tage et mundbind på, inden du går ind i dit barns 

dagtilbud.   

 

Forældremøder og forældrebestyrelsesvalg 

I Solrød Kommune er det blevet besluttet, at der ikke må afholdes fysiske forældremøder i efteråret 2020. 

Afgørelsen er truffet for at undgå smittespredning ved for mange mennesker i dagtilbuddene. I stedet for 

forældrebestyrelsesmøder vil hver daginstitution og dagplejen udsende information om de emner, der 

ellers ville blive drøftet på forældremødet via ForældreIntra den 1. oktober.  

 

Da der ikke afholdes forældremøder kan den nuværende forældrebestyrelse vælge at fortsætte som 

forældrebestyrelse frem til foråret 2021. Hvis forældrebestyrelsen og ledelsen ønsker at holde 

forældrebestyrelsesvalg her i efteråret, så kan der afholdes valg skriftligt. 

 

 



 

 
SIDE 2/2 

Sociale og private arrangementer: 

Ud fra myndighederne nye opfordringer vil alle sociale arrangementer i dagtilbuddene blive aflyst i den 

kommende tid.  

 

Børn kan ses privat i mindre grupper 

Børnene kan fortsat lege og ses med deres venner privat i mindre grupper i overensstemmelse med 

myndighedernes nye anbefalinger. Børn skal dog lige som voksne forsøge at begrænse den sociale 

omgang med andre, både når det gælder, hvor mange vi samles, hvor længe vi er sammen, og hvor 

mange forskellige personer vi mødes med.  

 

Vi håber, I vil tage godt imod de nye retningslinjer, og at vi med fælles hjælp kan komme i mål med at 

følge myndighedernes nye anbefalinger, så vi alle får en god start på efteråret og holder virus på afstand.  

 

 

Bedste hilsner 

 

Jesper Reming Tangbæk 

Direktør for Børn- og ungeområdet 

 


