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Til alle forældre med børn i 

daginstitutioner og dagpleje 

 

Kære forældre til børn i daginstitutioner og dagpleje. 

Yderligere genåbning                                                                       

Den første fase af genåbningen af dagtilbud er gået rigtig fint, og vi kan 

se, at børn og voksne har vænnet sig til den nye anderledes hverdag.   

Vi går nu ind i en ny fase, hvor vi skal åbne endnu mere. 

 

På baggrund af regeringens udmelding torsdag den 7. maj, og nye 

retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, har Byrådet i dag truffet en 

beslutning om yderligere genåbning.  

  

Jeg er derfor glad for at kunne fortælle, at det fra mandag den 25. maj 

igen er muligt at have normale åbningstider i dagtilbud. 

Vi er stadig i en ekstraordinær situation, og vil fortsat sørge for en god og 

tryg dag for børnene, hvor der også er fokus på hygiejne og rengøring. 

Nye hold/stuer                                                                                

Myndighedernes afstandskrav er blevet justeret, og de tidligere krav om 

blandt andet gruppestørrelser og anbefalinger om kvadratmeter pr. barn 

er fjernet. Der må nu arbejdes med inddeling i stuer/større grupper og 

med faste voksne omkring børnene. Når der er få børn tilbage i 

institutionen, kan de i mindre omfang samles på tværs af et par stuer 

(helst de samme stuer) i det omfang, det er nødvendigt eller 

hensigtsmæssigt bl.a. i forhold til børnenes trivsel. Dette kunne være i 

forbindelse med ydertimer eller i ferieperioder. 

Vi vil dog fortsat fastholde den nuværende form, hvor aflevering og 

afhentning så vidt muligt sker udenfor. 

Kravet om 1 meters afstand, som I måske har hørt om i forhold til 

skolelokaler, gælder ikke i dagtilbud, når det angår børns leg og 

personalets omsorg for børnene. Men 1 meters afstand skal tilstræbes 

ved for eksempel frokostsituationer, hente-bringe-situationer, 

forældresamtaler og lignende. 
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Perioden frem til den 25. maj                                                               

I næste uge fastholdes den nuværende åbningstid, og børnene 

forberedes på nye organiseringer. 

For dagplejen betyder dette, at nuværende nedsatte åbningstid 

fastholdes frem til den 25. maj. 

Indmelding af pasningsbehov fremadrettet                                    I 

planlægningen af den kommende periode vil vi tage udgangspunkt i de 

tilbagemeldinger, som I allerede har givet ift. behov for pasning frem til 

den 29. maj. 

Hvis der er kommet ændringer til dette, kan I henvende jer til den 

daglige leder i institutionen.  

Vigtigt: Ved den mindste tegn på sygdom skal I holde jeres barn 

hjemme. Vi kontakter jer ligeledes straks, hvis jeres barn viser tegn på 

sygdom med henblik på afhentning hurtigst muligt.   

Fremadrettet indmelding                                                                   

Efter den 29. maj og frem til sommerferien vil I blive bedt om at melde 

ind på FAMLY, hvornår I afleverer og henter jeres barn. Institutionen vil 

bruge tiderne, så de kan planlægge personaleressourcerne i løbet af 

dagen, og hvordan modtagelse og aflevering kan foregå til gavn for jeres 

børn. 

Jeg vil gerne slutte med endnu en gang at takke alle for den store 

forståelse og samarbejde i den første periode.  

Med venlig hilsen 

 

Lone Kvist 

Centerchef 

Center for Skole og Dagtilbud 

 


