
Plan for åbning i Dagmargården efter påsken den 15. april 2020. 

Statsministeren har meddelt, at alle institutioner skal åbne fra den 15/4-2020. Her skal de enkelte 

institutioner have en plan samt tage højde for de udmeldinger, der løbende kommer fra 

sundhedsstyrelsen, faglige organisationer og kommunen og som så også kan betyde, at der vil komme 

justeringer i forhold til den plan som vi i Dagmargården har lagt for en åbning. Vi vil benytte vores 

udearealer, legepladsen og nærmiljøet så vidt det er muligt samt vores stuer, salen, Personalestuen 

m.m., så vi er færre børn samlet i løbet af dagen. 

Når vi åbner op igen den 15/4 fra 6.15 til 17.00 er det afgørende, at der tages hensyn til børnenes 

perspektiv. Mindre børn skal kunne lege med hinanden og vi skal som ansatte både kunne give omsorg, 

trøst og kram. Alt andet vil skabe utryghed. 

Mange børn vil glæde sig til et gensyn med venner og ansatte i huset. Andre børn vil være utrygge og 

have brug for at genoptage relationerne til de voksne på stuen. Helt nye børn, som først skal starte, har 

også brug for ekstra ressourcer samt deres forældre, der først nu får mulighed til at køre deres barn ind 

og på lidt andre vilkår end normalt. Dette kræver ekstra ressourcer fra os ansatte i huset. Derfor skal der 

være de nødvendige ressourcer til at give alle børn en tryg start igen. – I som forældre, må dog ikke 

forvente de samme aktiviteter m.m., som der plejer at være i huset. 

Som ansat i en daginstitution er vi frontpersonale – ligesom ansatte i sundhedssektoren eller 

ældreplejen. Vi bør også have adgang til at blive testet for COVID19. – Men pt., er det ikke en mulighed. 

– Vi vil dog også her være obs., på at det skal være trygt for ansatte i denne tid, idet de jo også har 

familie at tage hensyn til. 

Planen og proceduren er følgende fra den 15. april: 

Vi åbner fortsat på Tumling stuen og tilbyder morgenmad til de børn, hvor forældre skal på arbejde til kl. 

6.30 og 7.00. Øvrige børn skal have spist hjemmefra. Så morgenmaden slutter kl. 7.15. 

Personalet, der åbner, fordeler sig ved 2 borde. Personalet vil møde ind, stort set som de plejer, så det 

passer med, at der kan åbnes op på de enkelte stuer fra 7.30, som vi gør nu. 

Frugt og eftermiddagsmad serveres ikke som ta´selv buffet. Og børnene hælder ikke selv mælk og vand i 

glassene. 

Der vil i denne periode være begrænset med legetøj på stuerne, da alt legetøj skal vaskes 2 gange 

dagligt. 

I forældre får også nogle opgaver som I skal hjælpe os med, så vi sammen kan få det hele til at gå op i en 

højere enhed og dermed minimerer smitterisici og fortsat få en dagligdag til at køre og med fokus på 

børnene og ansattes trivsel.  

 

Der er følgende tiltag som vi mener kan være med til at minimerer smitterisici:  

 Der må kun være en forælder af gangen og uden større søskende, som må aflevere og hente 

barnet hverdag.  

 I kan som forældre altid kommunikerer med personalet på stuen via DayCare hjemmefra, hvis I 

har noget omkring jeres barn. Pt., kan der ikke afholdes møder med jer.  

 De to skærme, hvor I som forældre normalt trykker jeres barn ind hver dag, en i vuggestuen og 

en i bhv, skal ikke benyttes. Det er noget de ansatte på barnets stue sørger for indtil der er mere 

afklaring på Corona situationen. I skal bare melde ind, hvornår barnet bliver afhentet. 

 Når I som forældre møder ind i huset samt forlader huset, SKAL I ALTID huske at spritte jeres 

hænder. Der er sprit ved alle indgangsdøre i huset. 

 Inden I aflevere barnet på stuen skal I hjælpe jeres barn med at vaske hænder og ansigt. 

 Forældre, der har barn/børn i vuggestuen skal benytte indgangsdøren i nr. 14 



 Forældre, der har barn/børn i børnehaven skal benytte indgangsdøren i nr. 12 

 Når I henter og aflevere jeres barn er det vigtigt at I ikke bliver ”hængende”  

 Barnet må ikke medbringe egen legetøj i institutionen pt. 

 Vi henstiller til jer forældre, at I kun benytter institutionen i det tidsrum hvor i har et reelt behov, 

det vil være en stor hjælp i denne her indkøringsperiode. 

 Forældrene er velkomne til at medbringe eget sengetøj til sovebørnene, så det kan vaskes hver 

dag.  

 

Plan og praksis vuggestuen. 

 De nye børn og yngste børn skal være på stuen eller ude på mindre gåture. – De spiser på stuen 

og vi fordeler her børnene ved flere borde. Hvis stuen pt., ikke har så mange små og nye børn, 

fordeler personalet børnene på den mest hensigtsmæssige måde set i forhold til antal børn og 

vokse. 

 De ældste børn skal være ude så meget som muligt på legepladsen eller på en tur – Alt efter 

vejret, kan de ældste børn måske spise ude eller i andre lokaler i huset. Også her fordeler 

personalet sig, så børnene ikke sidder for tæt sammen. 

 Børn, der sover inde fordeles. De vågne børn må ud på legepladsen så vidt det er muligt. Eller 

bruge rummene i huset.  Max 5 til 6 sovebørn på hver stue ved Spirer og Sommerfugle. 

Forældrene er velkomne til at medbringe eget sengetøj, så det kan vaskes hver dag.  

 De børn, der sover i barnevogne, fortsætter som de plejer. Forældrene er velkomne til at 

medbringe eget sengetøj, så det kan vaskes hver dag.  

 Når vi har haft et barn på puslebordet sprittes bordet af. Dette gør vi allerede 

 Når børn og personalet er på legepladsen, er det også vigtigt, at de er obs på, at der ikke er for 

mange børn og voksne samlet på et sted/legeområde. Max 4 til 8 børn og 1 til 2 voksne.  

 

Personalet på alle stuer, skal selv fordele de børn som de har på dagen samt løbende få det koordineret 

på skrift, hvilke rum, som anvendes i tidsrummet, både ude og inde, fra 6.15 til 17.00. 

 

Børnehaven 

 Et hold børn fra Bamserne, et hold børn fra Mariehønsene og et hold fra Krudtuglerne tager på 

tur hver dag i nærmiljøet Her benytter vi ikke Madsbyparken og andre offentlige legepladser pt.  

 Et hold er på legepladsen eller benytter et af de andre rum som vi har til rådighed i huset. 

 Et hold er inde på stuen. Her kan børnene på skift komme ind og lege lidt i løbet af dagen. 

 Vi spiser både ude og inde og fordeler børnene, så der ikke er for mange inde og på samme tid 

og sted.  

 Når børn og ansatte er på legepladsen er det vigtigt, at der ikke samles for mange på et 

sted/legeområde. Max 5 til 10 børn og 1 til 2 voksne.  

 Personalet skal selv fordele de børn, de har på dagen samt løbende få det koordineret på skrift, 

hvilke rum de vil anvende i tidsrummet, både ude og inde, fra 6.15 til 17.00. 

Hygiejnen samt rengøringen i huset: 

Vores rengøringsfirma vil være ekstra obs. på rengøringen de næste mange måneder.  

Både forældre og ansatte skal spritte hænder, når de kommer ind i huset og når de forlader huset hver 

dag. 

Alle ansatte skal huske at vaske hænder samt spritte hænder jævnligt hverdag. – Dette gøres allerede 



Personalet vil hjælpe børnene med at få vasket samt spritte hænder mindst hver anden time i løbet af 

dagen. Børnene går heller ikke selv ud på wc, her vil der følge en voksne med, så vi er sikker på, at 

barnet får vasket hænder grundigt. Og toilettet sprittes af. 

Der indkøbt børnevenligt sprit, som ikke er farligt, hvis de yngste børn putter hænderne i munden. Der 

er indkøbt en forstøver til alle stuer, så personalet kan sprøjte det på barnets hænder og derved være 

sikker på, at de får sprittet hænderne godt af i løbet af dagen.  

 

Alle ansatte, skal 4 til 5 gange dagligt samt ved brug af diverse ting m.m., vaske og spritte følgende af i 

løbet af dagen: 

 Alle dørhåndtag ude som inde.  

 Alle håndtag ved vinduer. 

 Alle stikkontakter skal sprittes af. 

 Alle mobil telefoner samt IPad, også de to, der er opsat på væggen. 

 Alle toiletter  

 Når vuggestuen har været på tur og anvendt en klapvogn spritter man håndtaget af. 

 Der luftes ud jævnligt i løbet af dagen.  

 Legetøjet på alle stuer skal vakses af 2 gange dagligt. Derfor har vi kun det mest nødvendige 

legetøj i brug på stuerne. Dette gælder både i vuggestuen og børnehaven. 

Børn, der er syge  

Her er vi pt. nødt til at stramme meget op. 

 Børn, der hoster meget samt, hvor næsen løber ofte eller konstant må ikke komme før de er helt 

raske. 

 Børn med astma må gerne komme.  

 Børn med feber og almen utilpashed må ikke komme i institutionen før de er helt friske og 

feberfri igen. 

 Hvad definerer vi her i huset som helt rask: Det betyder mindst 48 timer efter symptomophør 

ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 

Her gælder de samme retningslinjer som for børnene. Dog kan personalet bedre selv vurdere, om de 

skal blive hjemme.  

Der kan og vil løbende komme nye tiltag/justeringer i forhold til ovennævnte. 

Der er fremover mange hensyn at tage i løbet af dagen i Dagmargården, hvis vi skal leve op til de stillede 

krav og undgå smitte, og meget bliver ændret i forhold til, som tingene var tidligere. Personalet i 

Dagmargården er virkelig indstillet på at ”smøge ærmerne op”, så hverdagen bliver så problemfri som 

muligt, og vi ser også frem til, at I forældre er indstillet på at gøre den indsats, der kræves af jer, da det 

jo er en fælles opgave, at beskytte alle vores børn, så godt vi kan.  

Med hensyn til de konkrete retningslinjer der gælder for genåbning henvises til Sundhedsstyrelsens 

”Instruks til personale i forbindelse med genåbning af dagtilbud”, der kan hentes på nettet.  

Fredericia Kommunes retningslinjer offentliggøres først på tirsdag d. 14/4-20, hvilket kan medføre 

behov for yderligere kommunikation til jer forældre. 

 

I ønskes alle en rigtig god Påske 

Lene Munk-Andersen 


