
 

 

 

 
DIREKTIONEN 
 

  
Udfasning af retningslinjerne for Solrød Kommunes dagtilbud 
gældende fra mandag den 14. juni 2021  
 
 
 
Kære forældre 
 
Fra på mandag den 14. juni 2021 vil de nuværende retningslinjer på dagtilbudsområdet blive delvist 
udfaset, og alle dagtilbuddene skal fra den dato være tilbage på et såkaldt basisniveau. 
 
Basisniveauet for dagtilbuddene er: 
 
 Der vil ikke længere være anbefaling om, at aflevering og afhentning af ens børn foregår udendørs.  

Dog er det fortsat op til det enkelte dagtilbud selv at beslutte, om aflevering og afhentning af børnene 
foregår indendørs eller udendørs, ud fra deres fysiske rammer på baggrund af, at det fortsat anbefales 
at holde afstand mm.  
 

 Hvis det enkelte dagtilbud beslutter, at aflevering og afhentning af børnene kan foregå indendørs, er 
det lokalt besluttet i Solrød Kommune, at forældrene kun må opholde sig i garderobeområderne på 
denne side af sommerferien. Der vil dermed ikke være adgang for forældrene på de enkelte stuer i 
dagtilbuddene.  
 

 Ved aflevering og afhentning af jeres børn indenfor vil der ikke længere være krav om, at I bærer 
mundbind/visir.  
 

Stadig gældende retningslinjer og anbefalinger: 
Afstandskravet vil fortsat være gældende, så vær opmærksom på at holde to meters afstand til andre børn, 
forældre og personale, når I kommer til jeres barns dagtilbud. 
 
Hvis I skal indenfor i dagtilbuddet bedes I også fortsat være opmærksom på enten at afspritte jeres 
hænder eller anvende engangshandskerne, som ligger ved indgangen. Dette gælder også for søskende, 
der er med. 
 
Vi opfordrer fortsat til, at der kun kommer én forælder pr. barn ind i dagtilbuddet. Den samme opfordring 
er der ved opstart af ens barn i dagtilbuddet.   
 
I forhold til sociale arrangementer, eks. sommerferieafslutningsfester og andre arrangementer/møder eks. 
forældremøder, er det lokalt besluttet i Solrød Kommune, at disse afholdes efter sommerferien på bag-
grund af, at der fortsat er en del smittetilfælde i Solrød Kommune.  
 
Dagtilbuddene vil fortsat have stort fokus på at efterleve sundhedsmyndighedernes anbefalinger for 
hygiejne, rengøring og udluftning samt efterleve de generelle råd om smitteforebyggelse.  
 
 
 



 

 
SIDE 2/2 

Idet de nye retningslinjer også er gældende til efter sommerferien, vil der ikke blive udsendt et 
orienteringsbrev i uge 32 som varslet i sidste brev.   
 
Personalet i dagtilbuddene glæder sig til at være sammen med jeres børn under de gamle kendte rammer.  
 
  
Bedste hilsner  
 
Jesper Reming Tangbæk  
Direktør for Børn- og ungeområdet 

  


