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Håndtering af Covid-19 i Hvidovre Kommunes dagtilbud 

Dette notat er svar på spørgsmål stillet af Maria Durhuus, Socialdemokratiet, i forbindelse med 
orientering om coronasituationen til kommunalbestyrelsen lørdag den 15. januar 2022.  
 
Dagtilbudsområdet i Hvidovre Kommune er, som i andre kommuner, pt. kraftigt påvirket af covid-
19-pandemien. I modsætning til tidligere, findes der ikke længere særlige bekendtgørelser fra 
centralt hold til at afhjælpe den pressede hverdag. I stedet skal dagtilbuddene grundlæggende 
agere på almindelige vilkår med udgangspunkt i dagtilbudsloven. Dagtilbuddene har samtidig 
været åbne siden påsken 2020, og er fortsat fuldt åbne, da dagtilbuddene betragtes som en kritisk 
funktion i samfundet.  
 
På dagtilbudsområdet er p.t. iværksat følgende ekstraordinære initiativer for at mindske 
spredningen af Covid-19 i daginstitutionerne: 
 

• Mindre grupper. Dagtilbuddene forsøger at sikre sig, at børnene indendørs så vidt muligt holder 
sig inden for egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling. Dog kan der være situationer, hvor det 
ikke er muligt, herunder i ydertimerne, men også i tilfælde, hvor der er meget fravær blandt 
personalet.  
 

• Hyppigere brug af udearealer. Børn og medarbejdere er mere ude end normalt, hvilket bidrager 
til at mindske smittespredning. 

 

• Fortsat fokus på hygiejne. Der holdes fast i gode vaner i forbindelse med fx håndvask, som 
også bruges som læringsrum sammen med børnene, og afspritning af kontaktflader.  
 

• Ekstraordinær rengøring.  Der gøres rent på kontaktflader m.v. i dagtilbuddene to gange om 
dagen, i stedet for én gang dagligt, foreløbig februar måned ud. Al øvrig rengøring, fx af legetøj, 
følger de gældende anbefalinger, som ikke er ændret p.t. grundet Covid-19.  

 

• Aflevering og afhentning af børn. Dagtilbuddene i Hvidovre er meget forskellige, også i deres 

fysiske indretning. For nogle dagtilbud er det uproblematisk, at forældrene afleverer og afhenter 

børn udendørs, mens det for andre dagtilbud vil være en stor praktisk udfordring. Det er derfor 

aftalt mellem administrationen og dagtilbudslederne, at det er op til de enkelte dagtilbud at 

vurdere og afgøre, hvad der er mest hensigtsmæssigt hos dem. Beslutningen sker i dialog 

mellem ledelsen og forældrebestyrelsen. I hovedparten af dagtilbuddene afleverer forældrene 

udenfor, og alle steder følges anbefalingen om, at der skal bæres mundbind eller visir indenfor. 

Administrationen er i løbende dialog med dagtilbudslederne om, hvorvidt der med fordel kan 

ske ændringer ifm. aflevering og afhentning af børnene. 
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• Selvtest. Alle medarbejdere i dagtilbud modtager tilbud op selvtest to gange om ugen. 

 

Ud over de nævnte ekstraordinære tiltag, så laver Sundhedsplejen løbende hygiejnetilsyn i 

dagtilbuddene med særligt fokus på håndhygiejne og overholdelse af de gældende retningslinjer 

fra ”Håndbog om hygiejne i dagtilbud”. Desuden vejleder Sundhedsplejen dagtilbud og forældre ift. 

smitsomme sygdomme hos børn og unge. Ved COVID-19 pandemiens begyndelse blev der i 

Hvidovre, som i andre kommuner, strammet op i håndteringen af syge børn i dagtilbud. Det sikres 

dermed i højere grad, at børn med tegn på sygdom bliver hjemme, indtil de er raske igen, hvilket 

virker dæmpende på smitteudviklingen.  

 

Dagtilbuddene strækker sig langt for, at Hvidovre Kommune, også i denne udfordrende tid, kan 

opfylde pasningsgarantien. Det sker fx ved brug af vikarer, eller ved at sætte fastansatte op i tid i 

en periode, ved at låne medarbejdere fra andre institutioner eller områder i kommunen m.v. På 

trods af den store indsats kan det til tider være vanskeligt at få enderne til at mødes. Det skyldes 

for det første, at omikronvarianten er langt mere smitsom end tidligere varianter, og at der er en 

tendens til, at Covid-19 p.t. er mere udbredt blandt medarbejderne end blandt børnene, samtidig 

med at medarbejderne typisk er fraværende i længere tid. For det andet, at retningslinjerne for 

nære kontakter er blevet ændret, så børn kun i begrænset omfang bliver isoleret i hjemmet, og for 

det tredje at mulige vikarer også ofte er ramt af sygdom, eller har fået arbejde inden for andre 

brancher. 

 

Dagplejen 
Dagplejen efterlever generelt de samme retningslinjer som de øvrige dagtilbud. På nuværende 
tidspunkt holdes legestuerne lukket for at minimere smittespredning. Det betyder, at dagplejerne 
arbejder fra dagplejehjemmet med deres faste børnegruppe alle hverdage. Samtidig forsøges det 
at undgå, at de faste dagplejere fungerer som gæstedagplejere. På grund af højt fravær kan det 
dog ikke lade sig gøre i alle tilfælde. 
 
Gæstedagplejerne arbejder for øjeblikket i den ene legestue. Formålet er at sikre børnene en tryg 
base, når/hvis der ikke kan tilbydes en kendt gæstedagplejer. 
 
Børnene afleveres udenfor legestuen og dagplejehjemmet, og forældrene bærer begge steder 
mundbind ved aflevering og afhentning. Der holdes primært møder over teams, men ved 
opstartsmøder med forældre, eller ved nye børn i dagplejen, inviteres forældrene ind til korte 
møder i både dagplejehjem og legestue.  
 
Dagplejerne tilbydes to ugentlige selvtest. 

 

 


