
 

 

 

 

DIREKTIONEN 

 

 Information fra Solrød Kommunes daginstitutioner og 

dagplejen 

Kære forældre  

 

I Solrød Kommune oplever vi i øjeblikket, at COVID-19-smittetallene stiger. Situationen bliver fulgt meget 

tæt, og dagtilbuddene agerer ud fra de gældende retningslinjer for at medvirke til, at smitten kan falde 

igen.  

 

Vi vil med dette brev orientere jer om, hvordan dagtilbuddene håndterer corona-situationen her i efteråret 

samt den kommende vinter, og hvad det betyder for jer som forældre.   

 

Når du afleverer eller henter dit barn  

Vi går en koldere tid i møde, og det er derfor besluttet, at få forældre ad gangen kan hente deres børn i 

dagtilbuddenes garderober, så det er muligt for dagtilbuddene at efterleve anbefalingerne fra 

Sundhedsstyrelsen. Muligheden for at hente børnene i garderoben afhænger af de enkelte dagtilbuds 

fysiske rammer. Den enkelte daginstitution og dagplejen vil koordinerer, hvordan I forældre kan aflevere 

og hente jeres børn ud fra retningslinjerne og deres fysiske rammer.  

 

Vi opfordrer fortsat til, at der kun kommer én forælder pr. barn ind i dagtilbuddet.  

 

Ved indgangspartiet til dit dagtilbud vil der være håndsprit og nogle steder engangshandsker til rådighed. 

Når du går ind, skal du enten afspritte dine hænder eller anvende engangshandskerne. Dette gælder også 

søskende, der er med. Vi opfordrer også til, at du bruger mundbind, når du er i dagtilbuddet, samt husker 

at holde god afstand til de andre børn, forældre og medarbejdere.  

COVID-19-test  

Der er borgere i Solrød Kommune som på nuværende tidspunkt testes for COVID-19, og derfor gør vi 

opmærksom på følgende:   

 

Har du blot ét symptom på COVID-19, skal du, så vidt det er muligt, få andre til at aflevere og hente dit 

barn. Hvis du er nødsaget til at aflevere og hente dit barn selv, skal du tage et mundbind på, inden du går 

ind i dit barns dagtilbud. Du må her gerne bede personalet om at hjælpe til, så du kan undgå at gå ind i 

dagtilbuddet.  

 

Afventer du svar på en COVID-19 test, henstiller vi til, at du og evt. søskendebørn bliver hjemme, hvis det 

er muligt. Har du ingen anden mulighed for at aflevere og hente dit barn, kan du komme ind i dit barns 

dagtilbud, dog såfremt ingen af jer er nærkontakt til en person, der er testet positiv for COVID-19. Hvis 

dette er tilfældet, opfordrer vi til, at du giver personalet besked, så de har mulighed for at tage deres 

forholdsregler og føle sig trygge i deres arbejde. 

 

Du er nærkontakt, hvis du har været tæt på en, der er smittet med COVID-19, i en af følgende perioder:  
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 Smittet person med symptomer: Fra 48 timer før, at personens symptomer startede, og indtil 48 

timer efter at personens symptomer stoppede. 

 Smittet person uden symptomer: Fra 48 timer før personen fik foretaget testen, til 7 dage efter.  

 

Du har været tæt på en smittet person, hvis I f.eks. bor sammen eller har krammet hinanden. Det kan også 

være, at I har siddet tæt sammen over en længere periode, eller at I har stået tæt på hinanden under sang, 

høj tale, træning eller lignende. Er du nærkontakt til en, der er smittet med COVID-19, skal du testes.  

 

Morgenmad 

I Solrød Kommune er det besluttet, at der i øjeblikket ikke serveres morgenmad i daginstitutionerne for 

børnene.  

 

Baggrunden for beslutningen er, at medarbejderne således kan optimere deres ressourcer/timer på andre 

tidspunkter i løbet af dagen, til gavn for jeres børn så de sammen med børnegrupperne kan lave 

pædagogiske aktiviteter. For at servere morgenmad skal medarbejderne anvende betydelig tid til 

håndvask af børnenes hænder, oprydning og rengøring ud fra gældende retningslinjer. Denne tid ønskes 

der i stedet omsat til tid sammen med børnene.  

 

I helt særlige tilfælde, hvor et barn ikke har kunne få morgenmad hjemme, kan personalet fx tilbyde et 

stykke brød og en kop vand. 

 

I dagplejen vil der forsat blive serveret morgenmad. 

 

Udendørs håndvaske 

De udendørs håndvaske er nu blevet afmonteret i daginstitutionerne, idet de ikke kan holde til den 

kommende frost. Den gode hygiejne med hyppig håndvask for børn og medarbejdere vil fortsat være i 

stort fokus, men vil blot ske på andre måder.  

 

Udenfor og lege 

Børnene vil primært stadig skulle lege udenfor, så vidt det er muligt. Det er den enkelte daginstitution og 

dagplejen, der selv vurderer, hvor ofte børnene skal lege udenfor. Vurderingen træffes ud fra de gældende 

retningslinjer, de enkelte børnegrupper, det enkelte barn, samt særligt dagtilbuddenes egne fysiske 

rammer.  

 

Det er derfor vigtigt, at dit barn har tøj og sko med til udendørs lege og aktiviteter i al slags vejr.  

 

Julen 

Julen nærmer sig, hvilket børnene og medarbejderne glæder sig meget til, og der vil fortsat blive 

julehygget i dagtilbuddene for alle børn.   

 

Du vil via forældreintra kunne holde dig orienteret om, hvad der konkret sker i dit barns dagtilbud.  
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Vi takker for jeres fortsatte fantastiske opbakning til at få hverdagen for jeres børn og medarbejderne til at 

fungere, og for at I hjælper os alle med at efterleve retningslinjerne.  

 

 

Bedste hilsner 

 

Jesper Reming Tangbæk 

Direktør for Børn- og ungeområdet 

 


