
 

   

Drejebog 

dagplejen  
     

 

 



18. maj 2020, version 4 
 

Side 2 af 12 
 

Indhold 
 .................................................................................................................................................................... 1 

1. Gradvis, kontrolleret genåbning af dagplejen i fase 2 ............................................................................. 3 

1.1 Centrale ændringer i fase 2 ..................................................................................................................... 3 

2. Organisering af hverdagen ......................................................................................................................... 3 

2.1 Afstand ..................................................................................................................................................... 3 

2.2 Kontakt mellem børn og voksne i dagplejen ............................................................................................ 3 

2.3 Rengøring ................................................................................................................................................ 3 

3. Børnefremmøde og kapacitet ..................................................................................................................... 3 

4. Tilsynsforpligtelse ....................................................................................................................................... 4 

5. Sundhed og hygiejne .................................................................................................................................. 4 

6. Lokal udmøntning ........................................................................................................................................ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



18. maj 2020, version 4 
 

Side 3 af 12 
 

1. Gradvis, kontrolleret genåbning af dagplejen i fase 2 
 

Denne drejebog er specifikt udarbejdet i forbindelse med fase 2 af den gradvise, kontrollerede genåbning af 

dagplejen. 

I forbindelse med fase 2 er der fortsat skærpede forholdsregler til dagplejen. Ledelse og dagplejere har et 

særligt ansvar for at skabe en tryg og sundhedsmæssig forsvarlig hverdag for alle med en anerkendelse af de 

bekymringer, der kan være. Børne- og forældreperspektivet er centralt i organiseringen af hverdagen.  

1.1 Centrale ændringer i fase 2 med betydning for dagplejen 

I forbindelse med fase 2 har Sundhedsstyrelsen lempet på en række krav: 

• Børnene kan nu inddeles i stuer med fast tilknyttede voksne.  

• Der er ikke længere et krav til øget antal m2 pr. barn.  

• Børn må nu bruge bøger.  

Lempelserne sker under forudsætning af, at de sundhedsmæssige og hygiejnemæssige retningslinjer fortsat 
overholdes. Der er derfor stadig øget fokus på håndhygiejne, rengøring og afstand. 

2. Organisering af hverdagen 
 

2.1 Afstand 
Kravet om afstand er lempet fra 2 til 1 meter. Ved aktiviteter med kraftig udånding såsom fælles sang, skal 
der fortsat være 2 meters afstand. Så vidt muligt skal der være afstand mellem børn ved stillesiddende aktivi-
teter. 

 

2.2 Kontakt mellem børn og voksne i dagplejen 

Der må gerne være kropskontakt mellem børn/børn og børn/voksne svarende til børnenes behov for tryghed 
og nærvær. 

 

2.3 Rengøring 

Rengøring udføres med vand og sæbe og fortsætter i udgangspunktet som i første fase af genåbningen. 

Sundhedsstyrelsen påpeger, at hyppig rengøring af kontaktpunkter er særligt vigtigt. Kontaktpunkter er fx 
håndtag, armlæn, bordkanter vandhaner mv. Almindelig rengøring (med vand og sæbe) er i de fleste tilfælde 
tilstrækkelig, men kan suppleres med efterfølgende desinfektion ud fra et forsigtighedsprincip Se afsnittet 
”Sundhed og hygiejne” nedenfor for mere information om retningslinjer for hygiejne og rengøring. 

3. Børnefremmøde og kapacitet  
Det forventes, at der vil være et øget fremmøde af børn, nu hvor flere forældre er tilbage på arbejde. 
Der henvises fortsat til gældende principper for nødpasning, der kan findes på https://intranet.aarhuskom-
mune.dk/documents/57154#mcetoc_1e6h5c8dk7n 

https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/57154#mcetoc_1e6h5c8dk7n
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/57154#mcetoc_1e6h5c8dk7n
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4. Tilsynsforpligtelse 
Ansvaret for tilsyn i forbindelse med en sundhedsmæssig og pædagogisk forsvarlig hverdag ligger i ledelses-

linjen. Tilsynsopgaven i dagplejen er uforandret, men den skal som udgangspunkt foregå ved telefonisk kon-

takt.  

 

I nedenstående skema skal i forholde jer til og notere overvejelser omkring de opstillede punkter for at sikre 

dokumentation omkring genåbningens fase 2. 

5. Sundhed og hygiejne 
Der henvises til gældende retningslinjer samt materiale på https://intranet.aarhuskommune.dk/docu-

ments/57160 

Retningslinjerne er udarbejdet med udgangspunkt i sundhedsstyrelsens tre grundelementer i forebyggelse af 

smittespredning, som fremgår herunder i prioriteret rækkefølge: 

• Isolation af personer med symptomer f.eks. i eget hjem eller på sygehus  

• Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter  

• Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barriere 

Sundhedsstyrelsens fem generelle råd er: 

1. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit  

2. Host eller nys i dit ærme - ikke i dine hænder  

3. Undgå håndtryk, kindkys eller kram - begræns den fysiske kontakt  

4. Vær opmærksom på rengøring - både hjemme og på arbejdspladsen  

5. Hold afstand - bed andre tage hensyn  

Disse grundelementer og generelle råd er helt centrale for afviklingen af hverdagen i dagplejen for både børn 
og voksne, og de er væsentlige forudsætninger for at hindre smittespredning af COVID-19 i Danmark. 

I det følgende er der oplistet en række punkter, I skal tage stilling til af sundhedsmæssig og pædagogisk 

karakter i forhold til genåbningen af dagplejen i fase 2.  

 

 

 

 

 

 

 

  

https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/57160
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/57160
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6. Lokal udmøntning 
 

Drejebog for fase 2 
 

Lokal udmøntning i dagplejen 

Børnefremmøde og organisering af hverda-
gen:  
 

• Skabe overblik over tilmeldte børn og 
tidsrummet, der er behov for pasning. 
Både det planlagte og reelle fremmøde 
noteres. 

• Der er fortsat mulighed for at reducere i 
den enkelte dagplejers åbningstid med op 
til 1 time dagligt med henblik på at tilgo-
dese dagplejerens mulighed for at udføre 
ekstra rengøring og indkøb. Der bør være 
en opmærksomhed på, at muligheden for 
den reducerede åbningstid kun benyttes i 
tilfælde, hvor dagplejeren ikke har mulig-
hed for at udføre de praktiske opgaver in-
denfor den ordinære åbningstid. Det er 
dagtilbudslederens beslutning, om der 
skal reduceres i åbningstiden, og det bør 
ses i relation til dagplejerens mulighed for 
at udføre de ekstra opgaver med afsæt i 
antal af børn, børnegruppens sammen-
sætning og forældrenes behov for pas-
ning. 

• Forældrene opfordres til at angive hvilket 
tidsrum, de har behov for pasning fra uge 
til uge til den enkelte dagplejer, som de 
plejer. Dagplejen skal modtage alle børn 
uanset tilmelding eller ej. 

• Det er vigtigt, at I registrerer tidsrummet 
for børnefremmøde dagligt. Det er en le-
delsesmæssig opgave at indhente frem-
møderegistreringer hos den enkelte dag-
plejer, og det aftales lokalt hvordan regi-
streringen foregår. 

• I skal fortsat udforme rutiner som skaber 
tryghed, genkendelighed og forudsigelig-
hed for børn og forældre. 

• En dagplejers børnegruppe kan som ud-
gangspunkt godt komme i 
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gæstedagpleje, også hvis nødvendigt hos 
hver sin dagplejer. Børnegruppen kan li-
geledes godt skifte tilbage til egen dag-
plejer, når denne raskmeldes.  

• I må gerne tage børnene med på tur i 
nærområdet.  

• 2- 3 dagplejere kan mødes ude og inde 
med deres børnegrupper. Det er væsent-
ligt, at det er de samme dagplejere, der 
mødes hver gang, så grupperne ikke blan-
des. Muligheden for at mødes, sker under 
forudsætning af, at gældende retningslin-
jer omkring hygiejne og rengøring over-
holdes. 

• Hvis dagplejerne mødes i fælles legestue-
faciliteter, skal der gøres rent efter gæl-
dende retningslinjerne. 
 

Medarbejdere i dagplejen: 
 

• Dagplejere og eventuelle vikarer oriente-
res af dagtilbudsledelsen omkring fase 2 
af genåbningen. Orientering i større grup-
per bør foregå virtuelt. 

• Nye medarbejdere orienterer sig i vejled-
ningerne omkring rengøring og håndhygi-
ejne, så de kan instruere børnene i god og 
grundig håndvask. Se https://intra-
net.aarhuskommune.dk/docu-
ments/58361#mcetoc_1e6tp95t33d 
 

 

Forældrekommunikation og -samskabelse:  
 

• Planlæg hvordan der fortsat kommunike-
res med forældre i dagplejen, så de føler 
sig trygge på deres egne og deres børns 
vegne. Dette gælder både i kommunikati-
onen på BørneIntra samt i forbindelse 
med aflevering og afhentning. 

• Planlæg hvordan I kommunikerer de 
sundhedsfaglige retningslinjer f.eks. om-
kring afstandskrav og tegn på sygdom 

 

https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58361#mcetoc_1e6tp95t33d
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58361#mcetoc_1e6tp95t33d
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58361#mcetoc_1e6tp95t33d


18. maj 2020, version 4 
 

Side 7 af 12 
 

https://intranet.aarhuskom-
mune.dk/api/documents/57312/data?in-
line=true  

• Planlæg hvordan forældrene kan under-
støtte de tiltag og retningslinjer, der er 
udarbejdet for hverdagen i dagplejen, 
som situationen er lige nu.  

• Forældre til nye børn kan komme på be-
søg udenfor forud for opstart. 

• Planlæg hvordan der kommunikeres med 
sårbare familier eller med forældre, der 
ikke taler dansk. Se plakat oversat til  9 
sprog https://www.sst.dk/da/Udgivel-
ser/2020/Forebyg-smitte-mod-coronas-
mitte 

• Forældresamtaler bør foregå virtuelt. 
Hvis det vurderes, at samtalen skal holdes 
fysisk, skal der sikres afstand, rengøring 
og god hygiejne.  

 

Sundhedsfaglige opmærksomhedspunkter  
 

Lokal udmøntning i dagtilbuddet 

Aflevering og afhentning af børn: 
 

• Børn afleveres så vidt muligt udenfor. For-
ældrene skal som udgangspunkt ikke ind i 
dagplejehjemmet. 

• Hvis dagplejen bor i lejlighed, afleveres og 
hentes børnene i hoveddøren. 

• Det er dagplejerens opgave at informere 
forældrene om, afstandskravet på 1 me-
ter ved aflevering og afhentning respekte-
res. 

• Det anbefales, at forældrene afleverer en 
pose/rygsæk med navn med børnenes 
ting i, når de afleverer børnene udenfor.  

• Der opfordres til skiltning på hoveddøren 
til dagplejen med information om, at kun 
én forælder må opholdes sin indenfor ved 
aflevering/afhentning. 

• Ved aflevering/afhentning skal det fremgå 
tydeligt, at forældre skal respektere af-
standskravet og ikke samles i store grup-
per. 

 

https://intranet.aarhuskommune.dk/api/documents/57312/data?inline=true
https://intranet.aarhuskommune.dk/api/documents/57312/data?inline=true
https://intranet.aarhuskommune.dk/api/documents/57312/data?inline=true
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyg-smitte-mod-coronasmitte
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyg-smitte-mod-coronasmitte
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyg-smitte-mod-coronasmitte
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• Der skal tages særlige hensyn til indkøring 
af nye børn og forældre, så forældre og 
børn føler sig budt velkomne og oplever 
samme grad af imødekommenhed, tryg-
hed og omsorg, som de ville opleve det i 
en normal hverdag. Med henblik på at 
sikre en sundhedsmæssig forsvarlig prak-
sis anbefales det dog, at indkøring vareta-
ges af én forælder, at forælderens tid i 
dagplejen begrænses under hensyntagen 
til barnets og deres behov og at forælde-
ren så vidt muligt følger de skærpede ret-
ningslinjer omkring god håndhygiejne og 
afstand til personale og øvrige børn. 

 

Afstand mellem personer i dagtilbud: 
 

• Der må gerne være kropskontakt mellem 
børn/børn og børn/voksen svarende til 
børnenes behov for tryghed og nærvær. 

• Dagplejerens egen familie skal afskærmes 
fra dagplejebørnene, når de opholder sig i 
hjemmet på samme tid. 
 

 

Kost og måltider: 
 

• Alle skal vaske hænder grundigt før målti-
der.  

• Dagplejeren skal håndtere kost i forhold 
til anretning, borddækning, afrydning mv.  

• Maden må ikke deles børnene imellem. 

• Alle skal sidde med god afstand til hinan-
den, når der spises. 

• Der er en opmærksomhed på hygiejne 
ved tilberedning og anretning af mad.   

• Vask af bestik og service, som børnene 
bruger, skal ske i opvaskemaskinen ved 
max temperatur.  

• Dagplejeren skal ikke handle ind med 
børnene.  
 

 

Børn der sover til middag: 
 

• Hvis børnene sover indenfor, skal de pla-
ceres med afstand til hinanden.  
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• Der må gerne benyttes dobbeltkrybber. 

• Hvis flere børn skal benytte den samme 
krybbe på skift, skal den rengøres med 
vand og sæbe. 

• Børnene skal ikke dele barnevogne, ma-
drasser, puder, soveseler, sengetøj og 
tæpper. 

• Sengetøjet skal vaskes ved minimum 80°C, 
to gange om ugen og efter behov.  

• Forældre kan selv medbringe renvasket 
sengetøj. 

• Børn må gerne medbringe rengjorte sut-
ter og nyvaskede tøjdyr. 

 
Rengøring/indeklima: 
 

• Det er fortsat en god idé fortrinsvis at op-
holde sig ude, da der er mindre risiko for 
smittespredning.  

• Der skal dagligt gøres omhyggeligt rent i 
dagplejehjemmet inden der modtages 
børn. Se https://intranet.aarhuskom-
mune.dk/documents/58361#mce-
toc_1e6tp95t33h,  

• Hvis fællesfaciliteter som dagplejehuse el-
ler legestuer anvendes, gælder rengø-
ringsstandarderne også her. Det er dagtil-
budsledelsen, der er ansvarlig for aftaler 
omkring rengøringen af fællesfaciliteterne 
med eksterne firmaer/konsulenter. Dag-
plejere/vikarer i fællesfaciliteter står for 
rengøring af legetøj. 

• Hav fokus på rengøring med vand og sæbe 
af kontaktflader såsom telefoner, dør-
håndtag, håndtag på klapvogne, tastatu-
rer, tablets m.v. i løbet af dagen, og når 
børnene er afhentet. 

• Der skal sikres god udluftning i alle rum. 

• Legetøjet opdeles i to dele, så noget an-
vendes henholdsvis formiddag og efter-
middag. Alt legetøj afvaskes ved dagens 
afslutning. 

 

https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58361#mcetoc_1e6tp95t33h
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58361#mcetoc_1e6tp95t33h
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58361#mcetoc_1e6tp95t33h
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• Den enkelte dagplejer står for rengøring 
og tøjvask, og det skal foregå, når børnene 
sover samt i ydertimerne.   

• Der må ikke medbringes legetøj hjemme-
fra.  

• Børn må gerne medbringe rengjorte sut-
ter og nyvaskede tøjdyr.   

• Legetøj, som ikke tåler afvask med vand 
og sæbe eller sprit, skal pakkes væk, til ef-
ter COVID-19 epidemien er overstået. 
 

Håndtering af risikogrupper: 
 

• Visse børn med kronisk sygdom eller sær-
lige tilstande kan have en øget risiko for et 
alvorligt sygdomsforløb, hvis de smittes 
med COVID-19. Dette vil typisk være børn, 
der før epidemien, også skulle tages sær-
ligt hensyn til. Børn i særlig risikogruppe 
følges vanligt i specialambulatorier i syge-
husregi og vil derfor modtage individuel 
vurdering og rådgivning herigennem. 

• I de tilfælde forældre er i tvivl om deres 
barn er i særlig risikogruppe vil det være 
hensigtsmæssigt at forældrene rådfører 
sig med egen læge. 

• Der henvises til den generelle liste over 
personer i øget risiko på 
https://www.sst.dk/corona/Perso-
ner%20i%20oeget%20risiko 

• Hvis en eller flere personer i dagplejerens 
husstand er i risikogruppen, skal der være 
særligt fokus på at følge de skærpede ret-
ningslinjer, og personen skal opholde sig i 
andre rum end dagplejebørnene eller med 
mindst 2 meters afstand. 

 

 

Håndhygiejne: 
 

• Dagplejeren skal fortsat have rutiner om-
kring god håndhygiejne med fokus på 
håndvask, som både er rettet mod voksne 
og børn.  

 

https://www.sst.dk/corona/Personer%20i%20oeget%20risiko
https://www.sst.dk/corona/Personer%20i%20oeget%20risiko
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• Dagplejeren skal hjælpe børnene med at 
vaske hænder. 

• Efter håndvask anbefales håndcreme i de 

tilfælde, hænderne føles tørre.  

• Dagplejere skal have kortklippede negle 
og undlade at bruge ringe, ure, armbånd, 
kunstige negle og håndskinner af hensyn 
til optimal håndhygiejne. 

• Hvis dagplejeren er på tur, skal børn og 
dagplejer anvende hudvenlige vådserviet-
ter og spritservietter. Ved hjemkomst skal 
der hurtigst muligt vaskes hænder med 
vand og sæbe.  

• Adgang til sprit begrænses til voksne. Dvs. 
at sprit ikke er i børnehøjde og kun må på-
føres under opsyn fra voksne. 

 
 

Tegn på sygdom: 
 

• Børn og voksne med kendte, længereva-
rende tilstande og lettere symptomer – 
f.eks. høfeber/allergi med vedvarende, 
lettere hoste må gerne komme i dagtil-
bud. Det vil sige, at hvis der er en kendt, 
anden sygdom, som forklarer sympto-
merne, ingen ændring eller forværring af 
tilstanden og egen læge vurderer COVID-
19 som usandsynlig, må man gerne 
komme i dagtilbud. 

• Det er op til egen læge at vurdere, om der 
bør testes for COVID-19. 

• Børn (og voksne) med de mindste tegn på 
sygdom skal hjem omgående og blive 
hjemme, indtil de har været symptomfri i 
48 timer. 

• Forældre og andre opfordres til at blive 
væk fra dagtilbuddet, hvis de har sympto-
mer på sygdom. 

• Medarbejdere med symptomer på syg-
dom skal blive hjemme fra arbejde. 

• Læs mere her https://intranet.aarhus-
kommune.dk/documents/58361#mce-
toc_1e6tp95t33n om håndtering af syge 

 

https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58361#mcetoc_1e6tp95t33n
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58361#mcetoc_1e6tp95t33n
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58361#mcetoc_1e6tp95t33n
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børn og voksne herunder, hvad I skal gøre, 
hvis et barn eller en voksen er konstateret 
smittet med COVID-19. 

• Børn og unge-lægerne kan rådgive på et 
generelt niveau, mens individuelle vurde-
ringer skal foretages af egen læge/be-
handlende læge, som kender forløb, me-
dicinering etc. 
 

 


