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1. Sommerlog 2020

I denne sommerlog beskrives rammen omkring sommerpasningen 2020. Sommerloggen indeholder punkter 
af sundhedsfaglig og pædagogisk karakter, som dagtilbudsledelsen skal forholde sig til. Sommerloggen be-
skriver de væsentligste forhold i forbindelse med pasning i sommerperioden samt de lempelser, som er trådt i 
kraft siden fase 2 drejebogen. Vær opmærksom på at der også er udarbejdet en særskilt sommerlog for dag-
plejen.

2. Organisering af hverdagen

2.1 Afstand
Kravet om afstand er 1 meter. Ved aktiviteter med kraftig udånding såsom fællessang, skal der være 2 me-
ters afstand. Så vidt muligt skal der være afstand mellem børn ved stillesiddende aktiviteter.

2.2 Rengøring
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. Med de mere lempelige retningslinjer forventes det, at ekstra udgifter til rengøring lang-
somt udfases.

3. Børnefremmøde og fællespasning
Muligheden for fællespasning er sommeren 2020 udvidet til uge 28-31. Der er stadig et overordnet fokus på 
at undgå smittespredning, og derfor vil der være andre vilkår for fællespasning. Se mere på AarhusIntra: htt-
ps://intranet.aarhuskommune.dk/documents/60506 

3.1 Retningslinjer vedr. karantæne efter rejse til udlandet
Børne- og Undervisningsministeriet har rejsevejledninger på deres hjemmeside, som de opdaterer løbende. 
Børn, der har været i lande udover Rigsfællesskabet, Tyskland, Norge og Island, opfordres til at holde sig 
hjemme i 14 dage efter hjemkomst. Det betyder, at dagtilbud af sundhedsmæssige grunde kan og bør afvise 
at modtage børn, der har rejst til lande og områder, hvortil Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rej-
ser, fordi de kan udgøre en smitterisiko for de andre børn og personalet. Det er vigtigt at holde øje med føl-
gende link, hvor de nyeste rejsevejledninger findes https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejse-
raad-i-en-tid-med-covid19/

Dagtilbud kan og bør ikke afvise børn, der har rejst igennem Sverige for at komme til eller fra Bornholm (un-
der forudsætning af, at der ikke er gjort ophold i Sverige under gennemrejsen), eller børn der fra den 15. juni 
2020 rejser til områder i Tyskland, Norge. Se mere på AarhusIntra: https://intranet.aarhuskommune.dk/docu-
ments/58361#mcetoc_1eaetoh2u25  

4. Tilsynsforpligtelse
Ansvaret for tilsyn i forbindelse med en sundhedsmæssig og pædagogisk forsvarlig hverdag ligger i ledel-
seslinjen. 

https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/60506
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/60506
https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejseraad-i-en-tid-med-covid19/
https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejseraad-i-en-tid-med-covid19/
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58361#mcetoc_1eaetoh2u25
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58361#mcetoc_1eaetoh2u25
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I nedenstående skema skal I forholde jer til og notere overvejelser omkring de opstillede punkter for at sikre 
dokumentation.

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.

6. Fysiske møder og sommerarrangementer
Alle aktiviteter i dagtilbud er undtaget fra forsamlingsforbuddet, men det er vigtigt at understrege, at de sund-
hedsfaglige retningslinjer vedr. afstand og hygiejne gælder ved alle typer af aktiviteter for både børn og voks-
ne i dagtilbud. Alle aktiviteter i dagtilbuddet skal derfor tilrettelægges, så de sundhedsfaglige retningslinjer 
kan overholdes. Se mere på AarhusIntra: https://intranet.aarhuskommune.dk/workgroup/7791/ledere-i-brn-
og-unge/documents/57154 

I det følgende er der oplistet en række punkter, I skal tage stilling til af sundhedsmæssig og pædagogisk 
karakter i forhold til sommerferiepasning. 

https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/57160
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/57160
https://intranet.aarhuskommune.dk/workgroup/7791/ledere-i-brn-og-unge/documents/57154
https://intranet.aarhuskommune.dk/workgroup/7791/ledere-i-brn-og-unge/documents/57154
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7. Lokal udmøntning

Sommerlog Lokal udmønt-
ning i dagtilbud-
det

Børnefremmøde og organisering af hverdagen: 

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

 Børnene 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 omfang, dette er nødvendigt eller 
hensigtsmæssigt bl.a. i forhold til børnenes trivsel. Dette kan være i forbindel-
se
med ydertimer eller ferieperioden.

 Overvej hvordan I kan etablere zoner på legepladsen forbeholdt de forskellige 
stuer.

 Det er muligt at tage på sommerlejr og afholde overnatning med børnene. Se 
mere på AarhusIntra: https://intranet.aarhuskommune.dk/docu-
ments/58361#mcetoc_1e963lkccb3 

 I forbindelse med ture ud af huset er det muligt at benytte offentlig transport. 
Se mere på AarhusIntra: https://intranet.aarhuskommune.dk/docu-
ments/58361#mcetoc_1e963lkccb3 

Medarbejdere:

 Afvikling af pauser foregår fortrinsvis udenfor og i grupper af voksne, som er 
tilknyttet samme stue. Hvis pausen afholdes inde, skal der sikres afstand, ren-
gøring og god hygiejne.

Forældrekommunikation og -samskabelse: 

 Planlæg hvordan I kommunikerer med forældre i forbindelse med fællespas-
ning, så de føler sig trygge på deres egne og deres børns vegne. Dette gælder 
bl.a. de sundhedsmæssige i forbindelse med aflevering og afhentning. 

Sundhedsfaglige opmærksomhedspunkter Lokal udmønt-
ning i dagtilbud-
det

Aflevering og afhentning af børn:

 Børn afleveres så vidt muligt udenfor. Forældrene skal som udgangspunkt ikke 
indenfor i dagtilbuddet. 

https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58361#mcetoc_1e963lkccb3
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58361#mcetoc_1e963lkccb3
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58361#mcetoc_1e963lkccb3
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58361#mcetoc_1e963lkccb3
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Kost og måltider:

 Medarbejdere skal håndtere kost i forhold til anretning, borddækning, afryd-
ning m.v.

 Børnene må hente mælk, frugt, madkasser og drikkedunke i fælles køleskab – 
dog med udgangspunkt i stueorganiseringen. Reglerne for rengøring af køleskab 
gælder fortsat.

 Børnene må medbringe hjemmebag, frugt og grønt til uddeling.
 Børn må igen være med til at lave mad i forbindelse med en pædagogisk aktivi-

tet.
 Der kan serveres morgenmad.

Rengøring/indeklima:

 Det er fortsat en god idé fortrinsvis at opholde sig ude, da der er mindre risiko 
for smittespredning.  

 Der skelnes mellem den grundlæggende rengøring, der foretages af rengø-
ringsfirmaer/konsulenter 1 gang dagligt og rengøring i løbet af dagen. Se mere 
på AarhusIntra: https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58361#mce-
toc_1e6tp95t33h

 Hvis forskellige grupper/stuer benytter sig af fællesfaciliteter indendørs, skal 
rummene rengøres mellem skift.

 Alt legetøj, både til indendørs og udendørs brug, afvaskes med vand og sæbe 
én gang dagligt. Se mere på AarhusIntra på følgende link https://intranet.aar-
huskommune.dk/documents/58361#mcetoc_1e6tp95t33jk  

 Det anbefales, at sengetøj vaskes 2 gange ugentligt ved min 80 grader. Se mere 
på AarhusIntra på følgende link https://intranet.aarhuskommune.dk/docu-
ments/58361#mcetoc_1e6tp95t33l 

Håndtering af risikogrupper:

 Da disse forhold hele tiden ændrer sig, skal I løbende orientere jer i ledermails 
og på AarhusIntra. 

 Ved personale i risikogrupper henvises der til, at dagtilbudslederen kontakter 
personaleafdelingen.

 Ved børn og forældre i risikogruppe kan man orientere sig i 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 rutiner omkring god håndhygiejne, som 
både er rettet mod voksne og børn. I forbindelse med hyppigere håndvask er 
det vigtigt, at der er fokus på skånsom og plejende håndvask, så der ikke udvik-

https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58361#mcetoc_1e6tp95t33h
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58361#mcetoc_1e6tp95t33h
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58361#mcetoc_1e6tp95t33jk
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58361#mcetoc_1e6tp95t33jk
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58361#mcetoc_1e6tp95t33l
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58361#mcetoc_1e6tp95t33l
https://www.sst.dk/corona/Personer%20i%20oeget%20risiko
https://www.sst.dk/corona/Personer%20i%20oeget%20risiko
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les håndeksem. Læs mere om hvornår børn og voksne skal vaske hænder på 
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58361#mcetoc_1e6tp95t33d

Tegn på sygdom:

 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 omgåen-
de og blive hjemme, indtil de har været symptomfri i 48 timer eller er blevet 
testet negativ for COVID-19. Læs mere omkring tegn på sygdom og opsporing 
på AarhusIntra: https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58361#mce-
toc_1e6tp95t33n

https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58361#mcetoc_1e6tp95t33d
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58361#mcetoc_1e6tp95t33n
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58361#mcetoc_1e6tp95t33n

