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_____________________________________________________________________________ 

 

Raske børn giver bedre trivsel for alle. 

 

Vejledning til forældre 

 

Medarbejderne og ledelsen i Børnehuset Æblehaven har i samarbejde med Forældrerådet, 

valgt at sætte fokus på raske børn og raske medarbejdere. Grunden er, at vi desværre 

jævnligt oplever at modtage syge børn i afdelingen. Dette medfører, at der kan opstå syg-

domsepidemier - hvor både børn og medarbejdere bliver syge - da smitterisikoen forøges 

markant. 

 

Når der er syge børn og medarbejdere i Børnehuset Æblehaven opleves konsekvenserne 

som følgende: 

 

Syge børn medfører: 

 Andre børn bliver smittet – og smitterisikoen forlænges.  

 Nogle børn oplever at blive ramt af det samme ad 2 omgange. 

 Børnene er på nedsat energiniveau og på stærkt overarbejde, for at kunne deltage i 

dagens aktiviteter. 

 Syge børn kan ikke selv sige fra overfor en aktivitet, de ikke magter. Det kan foræl-

dre. 

 

Syge medarbejdere medfører: 

 Færre kendte voksne for børnene og vikarer som omsorgsgiver for barnet. 

 Det tilbageværende personale får øget arbejdspres. 

 Flere medarbejdere kan være sygdomsramte på samme tid. 

 Medarbejdere kan blive ramt af det samme ad 2 omgange. 

 

I Børnehuset Æblehaven vil vi gerne i samarbejde med Jer forældre skabe gode rammer 

og vilkår for både Jeres børn og medarbejderne. For børnenes vedkommende kræver det 

både overskud og energi at deltage i et fuldt program. Samtidig øger medarbejderne kvali-

teten i den pædagogiske praksis, ved at være de samme synlige og kendte voksne for Jeres 

børn. Vi ved det kan være svært at definere, hvornår barnet er helt rask. Nedenstående bør 

ses som vejledende pejlemærker: 

 

Hvornår er barnet rask? 

 

 Virker barnet glad og tilpas? 

 Har barnet haft en god og uforstyrret nattesøvn? 

 Har barnet fået appetitten tilbage? 
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 Kan barnet klare en dag med fuldt program? 

 Har barnet brug for en ekstra dag til at restituere? 

 Har barnet stadig feber?  

 

Vi anbefaler ikke, at børn medicineres for at dæmpe feber og smerter med henblik på at 

kunne afleveres i afdelingen. 

 

I Børnehuset Æblehaven følger vi sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til syge børn. 

Vi vil også gerne skærpe opmærksomheden omkring, at syge børn ikke nødvendigvis har 

feber. Se vedhæftede link hvor I kan finde svar på, hvornår jeres barn er klar til at komme 

igen: 

 

https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/smitsomme-sygdomme/smitsomme-syg-

domme-hos-boern 

 

Her kan I bl.a. læse: 

 

Børnesår: ”Børnene må ikke komme i institution, før sårene er tørret ind, og skorperne er 

faldet af….” 

 

Diarré: ”Når barnet er rask og afføringen er normal. Ved roskildesyge anbefales dog 2 

dage hjemme, efter at diarré og opkast er ophørt…” 

 

Opstår der tvivl om Jeres barn må komme i afdelingen, er I velkommen til at kontakte os. 

 

Hvis barnet ikke kan klare dagen, så vil personalet kontakte forældrene, så de kan afhente 

barnet.  

 

Tak for Jeres hjælp 
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