
 

 

 

 
DIREKTIONEN 
 

 Information om nye anbefalinger og retningslinjer for 
Solrød Kommunes daginstitutioner og dagplejen, herunder krav om 
mundbind/visir 
 
 
Kære forældre 
 
Vi skriver til jer for at orientere jer om de nye retningslinjer i Solrød Kommune på baggrund af de 
anbefalinger og retningslinjer fra myndighederne og regeringen, som blev udmeldt den 5. januar 2021.  
 
Smittetrykket er nu på et meget højt niveau, hvilket betyder, at vi alle skal have skærpet opmærksomhed 
på at følge de nye retningslinjer. De nye retningslinjer vil have en betydning for jer som forældre, når I skal 
aflevere og hente jeres børn.  
 
Nedenfor har vi beskrevet, hvilke ændringer der træder i kraft i Solrød Kommune fra i morgen  
den 8. januar 2021.  
 
Krav om mundbind/visir, når I afleverer eller henter jeres barn 
I Solrød Kommune er det nu et krav, at alle forældre skal bære mundbind/visir, når de afleverer og henter 
deres barn. Dette gælder også udenfor fx på legepladser og andre udearealer.  
 
Muligheden for at hente børnene indenfor i daginstitutionen afhænger af de enkelte dagtilbuds fysiske 
rammer. Den enkelte daginstitution og dagplejen vil koordinere, 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 
dagtilbuddet vil der være håndsprit og nogle steder engangshandsker til rådighed.  
 
Inden I går ind, skal I enten afspritte jeres hænder eller anvende engangshandsker. Dette gælder også 
søskende, der er med. 
 
Vær opmærksom på, at afstandskravet til andre børn, forældre og personalet nu er ændret til 2 meter, så 
hold god afstand, når I afleverer og henter.  
 
Undtaget for mundbind/visir 
Hvis I som forældre er undtaget for at bære mundbind/visir, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt for 
jer at komme ind i daginstitutionen eller dagplejen. I skal derfor i stedet aflevere og hente jeres børn 
udenfor med skærpet opmærksomhed på god afstand til andre forældre, børn samt personale.  
 
Hvis I er fritaget for at bære mundbind/visir, opfordrer vi til, at I påfører jer Sundhedsstyrelsens badge 
”Fritaget fra at bære mundbind og visir”.   
 



 

 
SIDE 2/2 

Opfordring til at holde børn hjemme 
Som følge af det høje smittetryk er vores daginstitutioner og dagplejen i øjeblikket under stort pres og 
mangler hænder til børnene, da der løbende er både sygdom og test, der afventer svar.   
 
Vi opfordrer derfor alle forældre om at overveje, om de har mulighed for at holde deres børn hjemme i en 
kortere eller længere periode, så vi kan støtte op om statsministerens udmelding, om at alle der kan blive 
hjemme skal gøre det så meget som muligt.  
 
At holde jeres børn hjemme kan hjælpe med at bringe smittetrykket ned, og det vil lette presset på 
personalet, som gør deres allerbedste for at skabe gode rammer for børnene. Vi håber, at I vil tage 
opfordringen til jer.  
 
De nye retningslinjer er indtil videre gældende til og med den 17. januar 2021 med forbehold for 
forlængelse fra regeringen.  
 
Vi håber, at I vil tage godt imod de nye retningslinjer.  
 
 
Bedste hilsner 
 
Jesper Reming Tangbæk 
Direktør for Børn- og ungeområdet 
 
 


