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Kære alle forældre til børn i dagtilbud 

 

Egedal Kommunes dagtilbud genåbner i forskellige tempi fra den 

15. april 

Mandag den 6. april meldte regeringen ud, at der fra den 15. april vil ske en 

gradvis åbning af samfundet. Daginstitutioner vil genåbne og skolerne vil kunne 

modtage elever fra 0. – 5. klasse.  

 

Vi ved, at mange børn glæder sig til at komme tilbage i vante rammer.  

Det er et kommunalt ansvar, at de rammer er sundhedsfagligt forsvarlige. Det er 

en opgave, som vi i Egedal Kommune arbejder på fuldt tryk for at sikre.  

 

Det er derfor vigtigt for os at vide, hvor mange børn der møder op i vores 

dagtilbud i næste uge.  

 

Gradvis genåbning i næste uge 

Onsdag den 15. april bruges til at sikre den gode overgang til SFO. Det kan I 

læse mere om nedenfor.  

Torsdag den 16. april åbner vi op for børn, som allerede går i daginstitutionen. 

Nye børn – det vil sige børn, som ikke tidligere har været i daginstitutionen, siger 

vi velkommen til fra mandag den 20. april.  

 

Vi tilbyder fortsat nødpasning som hidtil tirsdag den 14. april og onsdag den 15. 

april.  

 

Vigtigt med tilbagemelding på behov til dagtilbud 

På baggrund af ovenstående er det nu vigtigt for os at vide, hvem der har behov 

for pasning i dagtilbuddene, indtil videre de første 2 uger – fra den 16. april til 

den 24. april.  

 

Derfor bedes I om - hurtigst muligt - at give en tilbagemelding på, hvilke dage og 

i hvilket tidsrum I vil have behov for, at jeres barn kommer.  

Fristen er torsdag den 9. april kl. 17.00. Dette gør I på Famly – ligesom I gør ved 

ferieperioder. Den 15. april kan man også tilmelde sig, dette er kun for de børn, 

der er kommende skolestartere. 

Jo mere præcise I er om jeres behov, jo bedre kan vi planlægge en god og tryg 

hverdag for alle børn i dagtilbud efter påske. 
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Den gode overgang bliver onsdag 

I forældre med børn der skulle starte i SFO eller klub 1. april, er blevet lovet, at 

jeres børn får mulighed for at sige ordentligt farvel til deres institution eller SFO.  

 

På onsdag den 15. april er børn, som skulle starte i mini-SFO den 1. april, derfor 

inviteret til afsked i deres daginstitutioner fra kl. 9.00-11.30. Afskeden vil derfor 

ikke ligne de foregående år, men børnene vil have mulighed for at være på 

institutionens legeplads med deres kendte voksne. Der vil blive hygget og sagt 

godt farvel. Resten af dagtilbuddet er lukket den 15. april med undtagelse af de 

børn, der i forvejen er tilmeldt i nødpasning.  

 

Vi arbejder på højtryk 

Dette er de foreløbige planer, den fortsatte planlægning vil tage afsæt i jeres 

behovs tilkendegivelser. Der vil blive arbejdet videre i forhold til at sikre gode og 

trygge rammer for alle børn, og vi vender tilbage, så snart der er nyt. 

 

Med ønsket om en god påske.  

 

Lone Kvist 

Centerchef 

Center for Skole og Dagtilbud 

 


