
 

 

 

 

DIREKTIONEN 

 

 Opmærksomhed på gældende retningslinjer og anbefalinger for 

Solrød Kommunes dagtilbud 
 

 

Kære forældre 

 

I forbindelse med genåbningen er retningslinjerne for dagtilbuddene blevet lempet, hvilket er glædeligt 

for både børn og personale.  

 

Dog er der fortsat restriktioner vi alle skal være opmærksomme på vi følger, for at undgå en eventuel 

smitte i vores dagtilbud.    

 

Følgende nye tiltag: 

 Opfordringen til at holde ens børn hjemme fra dagtilbud, hvis dette er muligt, er bortfaldet. 

 

 Opdelingen af børnene i dagtilbud i mindre faste grupper er bortfaldet. Stuen eller en tilsvarende 

gruppeinddeling vil nu være udgangspunktet for aktiviteterne i dagtilbuddet.  

 

 I ydertimerne og i ferieperioder må børnene dog godt samles på tværs af stuerne eller tilsvarende 

gruppeinddelinger i det omfang, det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt blandt andet i forhold til 

børnenes trivsel og udvikling. 

 

 I Dagplejen betragtes en legestue som en gruppe, og man kan derfor mødes på tværs inden for 

gruppen. Hvis det tjener et pædagogisk nødvendigt formål for barnet, kan dagplejere fra forskellige 

grupper mødes, dog med anbefaling om at møderne i videst muligt omfang finder sted udendørs, med 

særlig fokus på efterlevelse af de sundhedsmæssige anbefalinger. 

 

 Hvis forældre deltager i indkøring i forbindelse med opstart eller overgange, eller hvis de deltager i 

udredning af deres barn i barnets dagtilbud, kan det dog udgøre en anerkendelsesværdig årsag til at 

tage mundbindet/visiret af, hvis barnet bliver utrygt af, at forælderen bærer det. 

 

Stadig gældende retningslinjer og anbefalinger: 

 

 Der anbefales fortsat, at aktiviteter tilrettelægges udenfor, men det skal vurderes muligt og 

pædagogisk meningsfuldt. Der kan i denne forbindelse tages hensyn til lokale forhold som fx vejret. 

 

 Der er fortsat anbefaling om, at aflevering og afhentning af ens børn foregår udendørs. Det er op til det 

enkelte dagtilbud selv at beslutte, om aflevering og afhentning af ens børn foregår indendørs eller 

udendørs, ud fra deres fysiske rammer.  

 

 Hvis I afleverer og henter jeres børn indenfor, er der fortsat et krav om, at I bærer mundbind/visir, med 

mindre man er undtaget fra at anvende mundbind/visir, eller der er en anerkendelsesværdig årsag til at 

fjerne mundbindet/visir helt eller delvist. Dette er også gældende for søskendebørn over 12 år.  

 

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

 



 

 
SIDE 2/2 

 Ved indgangspartiet til dagtilbuddet vil der være håndsprit og nogle steder engangshandsker til 

rådighed. Inden I går ind, bedes I enten afspritte jeres hænder eller anvende engangshandsker. Dette 

gælder også for søskende, der er med. 

 

 Vær opmærksom på, at afstandskravet til andre børn, forældre og personalet fortsat er på 2 meter, så 

sørg for at holder god afstand til andre, når I kommer til jeres barns dagtilbud.  

 

 I forhold til sociale arrangementer, eks. sommerferieafslutningsfester og andre arrangementer/møder 

eks. forældremøder, er det lokalt besluttet i Solrød Kommune, at der ikke vil være mulighed for at 

afholde henover sommeren. Der er fortsat en del smittetilfælde i Solrød Kommune, og vi rammer snart 

sommeren, hvorfor det vurderes, at disse aktiviteter rykkes til efter sommerferien. 

 

I starten af uge 32 vil vi udsende et nyt orienteringsbrev, hvor de dertil gældende retningslinjer på 

dagtilbudsområdet vil være beskrevet.   

 

Vi ønsker jer og jeres børn en dejlig sommer. 

  

 

Bedste hilsner  

 

Jesper Reming Tangbæk  

Direktør for Børn- og ungeområdet 

  


