
 

 

 

Egedal Rådhus 

Dronning Dagmars Vej 200 

3650 Ølstykke 

 

 

Ekspeditionstid: 

Mandag 08.00-14.00 

Tirsdag - Onsdag 10.00-14.00 

Torsdag 10.00-17.30 

Fredag 10.00-12.00 

 

Rådhuset er åbent: 

Manddag - Torsdag 08.00-19.00 

Fredag 08.00-15.00 

 

Telefon 7259  6000 

Mail kommune@egekom.dk 

Web egedalkommune.dk 

 

Den 17.04.2020 

 

 

 

 

 

 

Seneste nyt om genåbning af dagtilbud 

 

Kære forældre til børn i dagtilbud 

  

Alle dagtilbud er nu godt i gang med en gradvis genåbning. Det er en ny situation 

for alle - mange børn skal lige vænne sig til de anderledes rammer, men det er de 

heldigvis rigtig godt i gang med! 

  

Stor tak til alle jer forældre for at bakke op om retningslinjerne, når I afleverer og 

henter jeres børn, og for at I hjælper dem med håndhygiejnen. Det er en kæmpe 

hjælp i forhold til at komme godt i gang med hverdagen igen for alle børnene. 

  

Nye åbningstider fra uge 17 

I takt med, at flere og flere børn igen møder op i dagtilbud, skal vi sikre, at der 

på alle tidspunkter er nok voksne til at efterleve Sundhedsstyrelsens krav og 

retningslinjer. Det gælder bl.a. at varetage jeres børn i mindre grupper, sikre 

afstand, hygiejne, brug af udearealer, og at børnene så vidt muligt er i de samme 

børnegrupper hele dagen. For at sikre dette er der i dag taget politiske beslutning 

om at justere dagtilbuddenes daglige åbningstid. 

 

Fra mandag d. 20. april er den daglige åbningstid justeret til at være fra kl. 8.00 

til 15.00 

  

Dette gælder foreløbigt for de næste tre uger.  

Da beslutningen om de nye åbningstider først er taget i dag, fredag, vil der 

mandag være mulighed for at fastholde de mødetider, som I allerede har meldt 

ind for denne dag.  

  

Jeg vil bede om, at I i løbet af weekenden registrerer nye mødetider - inden for 

ovenstående åbningstider - for jeres børn på Famly. 

 

Tilmelding til nødpasning  

Der tilbydes fortsat nødpasning fra kl. 6.30 til 8.00 og fra kl. 15.00 til 17.00.  

Det er vigtigt at bemærke, at nødpasning er et tilbud for børn og familier med 

behov - pga. forældrenes samfundskritiske funktioner eller for forældre, der 

fysisk skal møde på arbejde. 

Forældre opfordres til fortsat at afsøge muligheder for anden pasning uden for 

åbningstiden. 

I kan tilmelde jer til nødpasning direkte på mail til den daglige leder med info om 

mødetider og begrundelse for jeres behov.  
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Husk varmt tøj 

For at vi kan leve op til myndighedernes krav og retningslinjer, tilbringer børnene 

størstedelen af dagen udenfor. Selvom foråret er godt på vej, bliver det hurtigt 

koldt at være mange timer ude, så husk varmt udetøj – flyverdragt, overtrækstøj 

mv. – til jeres børn hver dag.  

  

Børn i specialtilbud 

Forældre til børn i kommunens specialtilbud vil blive kontaktet med nærmere 

information om genåbning for deres børn.  

  

Hverdagen i dagtilbud 

Personalet gør et stort arbejde for bl.a. at sikre, at børnene er sammen i små 

grupper med så god afstand som muligt. Samtidig har børnenes trivsel som altid 

høj prioritet. De har brug for hjælp, trøst og kram, og det fortsætter vi 

selvfølgelig med at give dem.   

 

Jeg vil slutte med endnu en gang at sige tusind tak for jeres store opbakning og 

tålmodighed i forhold til at få genåbnet jeres børns dagtilbud på god og forsvarlig 

vis. 

Med venlig hilsen 

Lone Kvist 

Centerchef 

Center for Skole og Dagtilbud 

 

 


