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1. Gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud i fase 2 
 

Denne drejebog beskriver rammen omkring fase 2 af den gradvise, kontrollerede genåbning af dagtilbud. Dre-

jebogen indeholder punkter af sundhedsfaglig og pædagogisk karakter, som dagtilbudsledelsen skal forholde 

sig til i forbindelse med fase 2. Børne- og forældreperspektivet er stadig centralt i organiseringen af hverdagen. 

Vær opmærksom på at der, også i fase 2, er udarbejdet en særskilt drejebog for genåbning af dagplejen. 

1.1 Centrale ændringer i fase 2 med betydning for dagtilbud 
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 fællessang, 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 dagtilbuddet 
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. 

Der kompenseres fortsat for ekstra udgifter til rengøring, der skal udføres for at kunne leve op til myndighe-
dernes anbefalinger. 

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 ledel-

seslinjen.  

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 dagtilbud 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 dagtilbud 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 dagtilbuddet 

Børnefremmøde og organisering af hverda-
gen:  
 

• Skabe overblik over tilmeldte børn og 
tidspunkter for pasning i alle dagtilbud, 
herunder også i dagplejen. 

• Forældrene opfordres til at angive hvil-
ket tidsrum, de har behov for pasning fra 
uge til uge på BørneIntra, som de plejer. 
Dagtilbuddene skal modtage alle børn 
uanset tilmelding eller ej.  

• Det er vigtigt, at I fortsat registrerer bør-
nefremmøde på komme/gå modulet, da 
forældrene ikke har mulighed for at tilgå 
komme/gå skærmene indenfor.  

• Skabe overblik over hvilke medarbej-
dere, der kan udføre den pædagogiske 
opgave i afdelingerne. 

• Planlægge hvordan ekstra indkaldte 
medarbejdere kan udføre praktiske op-
gaver. 

• Børnene kan nu inddeles i stuer med fast 
tilknyttede voksne både ude og inde. 

• Børn kan dog, når der er få børn tilbage, i 
mindre omfang samles på tværs af et par 
stuer (helst de samme stuer) i det om-
fang, dette er nødvendigt eller hensigts-
mæssigt bl.a. i forhold til børnenes triv-
sel. Dette kunne være i forbindelse 
med ydertimer. 

• I skal fortsat udforme rutiner, som ska-
ber tryghed, genkendelighed og forudsi-
gelighed for alle børn, forældre og med-
arbejdere. 
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• Overvej hvordan I kan etablere zoner på 
legepladsen forbeholdt de forskellige 
stuer. 

• Overvej hvordan I kan minimere antallet 
af børn på legepladsen f.eks. ved daglige 
ture væk fra afdelingen.  
 

Medarbejdere: 
 

• Medarbejderne orienteres omkring fase 2 
af genåbningen.  

• Møder bør foregå virtuelt. Hvis det vurde-
res, at mødet skal holdes fysisk, skal der 
sikres afstand, rengøring og god hygiejne.  

• Det anbefales, at I involverer det lokale 
MED udvalg og de tillidsvalgte. 

• Det anbefales, at kendte medarbejdere 
tager sig af den pædagogiske opgave 
med børn og forældre, og evt. indkaldte 
vikarer tager sig af opgaver af mere prak-
tisk karakter omkring rengøring mv.  

• Nye medarbejdere oplæres i hygiejne-
regler og håndvask, så de kan instruere 
børnene i god og grundig håndvask. 
Se https://intranet.aarhuskom-
mune.dk/documents/58361#mce-
toc_1e6tp95t33d 

• Afvikling af pauser foregår fortrinsvis 
udenfor og i grupper af voksne, som er til-
knyttet samme stue. Hvis pausen afhol-
des inde, skal der sikres afstand, rengø-
ring og god hygiejne. 

 
 

 

Forældrekommunikation og -samskabelse:  
 

• Planlæg hvordan der fortsat kommunike-
res med forældre i dagtilbuddet, så de fø-
ler sig trygge på deres egne og deres 
børns vegne. Dette gælder både i kom-
munikationen på BørneIntra samt i for-
bindelse 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
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Se plakat vedr. tegn på sygdom 
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 dagtilbuddet, 
som situationen er lige nu.  

• Planlæg hvordan I kommunikerer 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.  

• Forældremøder bør foregå virtuelt. 

• Planlæg hvordan I kan involvere forældre-
råd og dagtilbudsbestyrelse. 
 

 

 

Sundhedsfaglige opmærksomhedspunkter  

 

Lokal udmøntning i dagtilbuddet 

Aflevering og afhentning af børn: 
 

• Børn afleveres så vidt muligt udenfor. For-
ældrene skal som udgangspunkt ikke in-
denfor i dagtilbuddet. 

• Det er jeres opgave at informere foræl-
drene om, at afstandskravet på 1 meter 
ved aflevering og afhentning respekteres.  

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

• Personalet fordeler sig, så det er muligt at 
aflevere flere steder med god afstand. 

• 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 

 

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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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 
dagtilbud 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/voksne svarende til 
børnenes behov for tryghed og nærvær. 

• Så vidt muligt skal der være afstand mel-
lem børn ved stillesiddende aktiviteter. 

 

 

Kost og måltider: 
 

• Alle skal vaske hænder grundigt før målti-
der. 

• Medarbejdere skal håndtere kost i forhold 
til anretning, borddækning, afrydning m.v. 

• Alle skal være særligt opmærksomme på 
hygiejne ved tilberedning og anretning af 
mad.  

• Vask af bestik og service skal ske ved 80°C 
i opvaskemaskine umiddelbart efter brug.  

• Maden må ikke deles børnene imellem. 

• Køleskab til madpakker kan fortsat benyt-
tes og skal rengøres dagligt. Det er perso-
nalet, der anbringer madpakker i køleska-
bet. 

• Alle skal sidde med god afstand til hinan-
den, når de spiser. 

• Chauffører afleverer så vidt muligt maden 
udenfor. Personalet henter maden, efter 
chaufføren har forladt matriklen. 
 

 

Børn der sover til middag: 
 

• Hvis børnene sover inden for, skal de pla-
ceres med afstand til hinanden.  
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• Der må gerne benyttes dobbeltkrybber af 
børn fra samme stue. 

• 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: 
 

• Der skal sikres god udluftning i alle lokaler. 

• Der skelnes mellem den grundlæggende 
rengøring, der foretages af rengøringsfir-
maer/konsulenter to gange dagligt og 
rengøring i løbet af dagen, som foretages 
af vikarer, ungarbejdere eller andet per-
sonale. Se mere om den løbende rengø-
ring her https://intranet.aarhuskom-
mune.dk/documents/58361#mce-
toc_1e6tp95t33h 

• Hvis forskellige stuer benytter sig af fæl-
lesfaciliteter indendørs, skal rummene 
rengøres mellem skift. 

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

 

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. 

 

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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• 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. 

• I forbindelse med genåbningens fase 2 
vurderer Sundhedsstyrelsen, at det er 
ganske få personer i øget risiko, som be-
høver at blive omplaceret i deres arbejde 
eller at arbejde hjemmefra, også selvom 
de dagligt har kontakt med mange men-
nesker. Det er derfor nu op til en lægefag-
lig vurdering, om en medarbejder kan 
være fysisk til stede på arbejdspladsen. 
Dog gælder det fortsat at gravide i 3. trim-
ester ikke må møde op i dagtilbuddet. 

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

Håndhygiejne: 
 

• Dagtilbuddet skal fortsat have fokus på ru-
tiner omkring god håndhygiejne, som 
både er rettet mod voksne og børn.  

• Medarbejderne skal hjælpe børnene med 
at vaske hænder.  

• Efter håndvask anbefales håndcreme i de 
tilfælde, hænderne føles tørre.  

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

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

• Læs mere om hvornår børn og voksne skal 
vaske hænder på https://intranet.aarhus-
kommune.dk/documents/58361#mce-
toc_1e6tp95t33d 
 

 

Tegn på sygdom: 
 

 

https://www.sst.dk/corona/Personer%20i%20oeget%20risiko
https://www.sst.dk/corona/Personer%20i%20oeget%20risiko
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58361#mcetoc_1e6tp95t33d
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58361#mcetoc_1e6tp95t33d
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58361#mcetoc_1e6tp95t33d
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• Børn og voksne (medarbejdere, forældre 
m.v.), som møder op i dagtilbud, skal være 
raske. Børn og voksne med symptomer på 
COVID-19 skal hjem omgående og blive 
hjemme, indtil de har været symptomfri i 
48 timer eller er blevet testet negativ for 
COVID-19. 

• 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 på https://intranet.aarhuskom-
mune.dk/documents/58361#mce-
toc_1e6tp95t33n om håndtering af syge 
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. 
 

 

https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58361#mcetoc_1e6tp95t33n
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58361#mcetoc_1e6tp95t33n
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58361#mcetoc_1e6tp95t33n

