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8. januar 2021 

 

Vær med til at hjælpe dagtilbud med at bryde smittekæder 

 

Kære forældre 

 

Først og fremmest vil jeg gerne understrege, at dagtilbud fortsat er åbne. Børne- og 

Undervisningsministeriet opfordrer stadig forældre til at holde børn hjemme fra 

dagtilbud, hvis dette er muligt. Det kan fx være forældre, der selv er hjemsendt, men 

ikke kan passe deres arbejde hjemmefra. Der kan være tale om forældre i mange 

forskellige situationer. Ministeriet nævner eksempelvis forældre, der arbejder som 

frisører, tjenere, kokke og ansatte i butikker, der er lukkede.  

 

Særligt for dagplejen 

Vi har en særlig udfordring i dagplejen, da flere dagplejere har hjemmeboende 

skolebørn og samlevere, som er hjemsendte og arbejder hjemmefra. Det betyder, at 

der lige nu er flere personer i dagplejerhjemmene end normalt. De flere personer er 

med til at øge risikoen for smittekæder. Derfor gælder opfordringen fra Børne- og 

Undervisningsministeriet om at holde jeres børn hjemme, hvis dette er muligt også for 

dagplejen.  

 

Om organiseringen i institutionerne 

Det vil fortsat være stuen eller en tilsvarende gruppeinddeling, som er udgangspunktet 

for, hvem børnene er sammen med i løbet af en dag. Samling af børn på tværs af stuer 

mv. vil blive begrænset. Dog kan en samling finde sted i ydretimerne og ved særlige 

pædagogiske aktiviteter. Ud fra en konkret faglig vurdering, vil der blive etableret 

mindre grupper inden for stuen.  

 

2 meter kravet gælder voksne imellem 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at personer holder mindst 2 meters afstand. Denne 

anbefaling gælder ikke børns leg og personalets omsorg og arbejde med børnene i 

dagtilbud. Dog skal vi så vidt muligt holde afstand på 2 meter, fx ved hente-bringe-

situationer, forældresamtaler eller lignende. 

 

Tak fordi I hjælper os med at bryde smittekæder. 

 

Med venlig hilsen 

 

Gitte Julie Højbjerre  

Dagtilbudschef  
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