
 

 

PERSONALE INFO 

RAMMEBESKRIVELSE / RED. D. 17. APRIL 2020 | LINDEGÅRDEN  - COVID-19 

LOKALE PLAN for personalet i Lindegården  

RAMMER for genåbning af Lindegården d. 16. april 2020 

 
INDLEDNING  

 

Under den gradvise, kontrollerede genåbning af Lindegården er der særlige krav og 

retningslinjer, som vi skal leve op til. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet ”vejledning for 

gradvis kontrolleret genåbning af dagtilbud”, – denne bedes alle læse og kende til, da det er 

vores overordnede ramme for genåbningen.  

 

Dokumentet du læser i nu, er Lindegårdens lokale PLAN for genåbningen. Det er vores lokale 

fundament, som vi sammen skal stå på - og arbejde ud fra, når vi genåbner Lindegården d. 

16. april 2020.   

Genåbningen er startskuddet på en anderledes hverdag for os alle, og der bliver en masse 

nye rutiner, regler og retningslinjer, som vi skal være skærpet opmærksomme på og gode til 

at overholde, hver dag. Det kræver bevidsthed og adfærdsændringer, som vi sammen og 

hver for sig, skal tage ansvar for og hjælpe hinanden med at få implementeret.  

 

SÆRLIGT SKÆRPEDE FORHOLDSREGLER  

 

Vi skal iværksætte særlig skærpede forholdsregler for fortsat at forebygge smittespredningen 

af COVID-19. Udover de 5 retningslinjer vi kender i forvejen (fra den blå plakat) – så er der 2 

ekstra forholdsregler, som vi skal skærpe vores opmærksomhed på:  

  

1. Hold afstand & undgå fysisk kontakt  

2. Vask hænder ordentligt og ofte 

3. Nys i ærmet  

4. Gør ekstra rent – grundigt og ofte 

5. Tag hensyn og hold afstand til andre 

 

6. Ekstra hygiejne tiltag i dagtilbud (se udførlig beskrivelse senere i planen)  

7. Personale, forældre og børn med mistanke om COVID-19 symptomer, skal blive 

hjemme / sendes hjem, og blive hjemme indtil 48 timer efter symptomophør.  

 

RAMMEBESKRIVELSE 

 

I nedenstående afsnit kan I læse udpluk fra den Sundhedsstyrelsens overordnede vejledning 

– og efterfølgende med kursiv finder I Lindegårdens lokale ramme og vejledning.  
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HYGIEJNE VEJLEDNING  

 

Håndvask med vand og flydende sæbe forebygger smitte. Korrekt håndvask tager ca. 45-60 

sekunder. Alternativer til hvis der ikke kan vaskes hænder er Vådservietter eller Håndsprit .  
 

Hånd hygiejne i Lindegården  
 

✓ Ansatte, børn og forældre vaske hænder med vand og flydende sæbe ved ankomst til 
institutionen. 
 

a. afleveres børnene i tidsrummet kl. 6.15 – 8.30 vasker forældrene hænder 
sammen med børnene inden de afleveres.  

- Vuggestuen benytter solsikkernes badeværelse og når der er sat 
udendørs håndvask op benyttes denne.   

- Børnehaven benytter vasken i fællesrummet før køkkenet 

 

b. afleveres børnene efter kl. 8.30 – bliver de afleveret på legepladsen, hvor 
efter de går ind og vasker hænder med en voksen. Når vi får sat udendørs 
håndvask op, vaskes hænderne her.   

 

✓ Børnene er inddelt i mindre grupper og hver gruppe har deres eget tilknyttede 
badeværelse, opholdsrum og zone på legepladsen. Børnene benytter deres eget base-
badeværelse, til håndvask og toiletbesøg. 

✓ Børn og ansatte vasker hænder ofte og minimum hver gang de ankommer, har været 
på toilettet, har synligt snavsede hænder, inden og efter de spiser, efter 
næsepudsning / host og nys i hænderne eller engangslommetørklæde.  

✓ De ansatte hjælper børnene med at vaske hænder. Der vejledes pædagogisk i korrekt 
håndvask, med alder taget i betragtning. Alle voksne er oplært i korrekt håndvask.  

✓ De ansatte vasker hænder med vand og flydende sæbe eller bruger håndsprit, hvis de 
går fra en gruppe/stue til en anden eller er nødsaget til at være i kontakt eller i tæt 
fysisk kontakt med børn fra en anden gruppe.  

✓ Der anvendes engangsmaterialer som bleer, vaskeklude, håndklæder, forklæder, 
lommetørklæder og underlagspapir  

✓ Ansatte og børn, der ikke er i nærheden af vand og flydende sæbe, anvender 
spritservietter eller hudvenlige vådservietter, fx på ture. 

✓ Ansatte bærer så vidt muligt ikke smykker, ure, kunstige negle eller neglelak 

✓ Winnie og Kim er ansvarlige for bestilling og indkøb af værnemidler 
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Rengøring og tøjvask  

 

Rengøring med vand og sæbe medfører, at snavs og mikroorganismer løsnes og fjernes fra 

overflader. Da virus kan overleve på overflader op til 48 timer, er der et stort behov for 

hyppigt at få rengjort de overflader, som hænder hyppigt har kontakt med  - de såkaldte 

kontaktpunkter. Tøj kan blive forurenet ved færden i det offentlige rum. Smitterisiko via 

tekstiler betragtes generelt som værende begrænset. 

 

Rengøring og vaskevejledning i Lindegården  

✓ Toiletterne rengøres mindst to gange dagligt – af ekstern rengøring. 

✓ Alle toiletsæder rengøres og afsprittes med 70-85 % sprit efter brug. Der er et 

afvaskningskit på hvert badeværelse, med tilhørende vejledning til hvordan der 

afsprittes korrekt efter brug.  

✓ Alle overflader vaskes med sæbevand og afsprittes herefter mindst to gange dagligt. 

Hver stue har detailplanlagt hvem der gør hvad, hvornår.   

✓ Benyttet legetøj vaskes to gange dagligt – hver stue har detailplanlagt hvem der gør 

hvad, hvornår.  

✓ Der medbringes ikke legetøj hjemmefra. Dette er udmeldt til forældrene.  

✓ Sengetøjet skiftes og vaskes 2 gang om ugen. Afdelingerne har en detailplan over 

hvem der skifter og vasker sengetøjet hver uge.  

✓ Medbringes en sovebamse, skal forældrene selv vaske den 2 gange om uge ved 80 

grader. Sovebamsen skal kun bruges til at sove med – ikke til at gå rundt med.  

✓ Tablets og andre benyttede overflader, aftørres flere gange dagligt og mellem brug.   

✓ De ansatte vasker hænder før og efter brug af mus og tastatur – når man har brugt 

en pc aftørres tastaturet med spritklude.   

✓ Skraldespande skal tømmes, inden de bliver fyldte og mindst én gang daglig – 

stuerne har en detailplan over hvem der gør hvad, hvornår.   

✓ Tømmer man, eller møder man en tom dispenser – så skifter man den med det 

samme. Afdelingerne har ”sprit kaptajner” der sørger for at sikre at der er fyldt op.  

✓ Der luftes jævnligt ud på stuerne 
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HOLD AFSTAND  

Det anbefales at der generelt holdes en afstand på to meter fra hinanden.  

Der stilles ikke krav til det maksimale antal af personer, der må være samlet i dagtilbud.  

 

Det er vigtigt at børnene så vidt muligt omgås den samme gruppe af børn og voksen 

gennem hele dagen, og at der ikke skiftes ophold rundt på stuerne.  

Der anbefales et frit gulvareal på 6 m2 pr barn i vuggestuer, 4 m2 per. barn i børnehaver.  

 
Afstand mellem hinanden i Lindegården  

✓ Fysisk kontakt mellem voksne undgås helt  

✓ Fysisk kontakt mellem børn og voksne minimeres – men forekommer  

✓ Fysisk kontakt mellem børn foregår, men vi vejleder de ældste der kan forstå det, til 
at minimere den fysiske kontakt. Børnene får lov til at være børn, og leger sammen. 

✓ Børn og voksne er mest muligt udenfor i tidsrummet kl. 8.30 – 16.45. I nogle tilfælde 
kan det være nødvendigt at være inden døre.  

✓ Når børn sidder ved borde placeres de med afstand i mellem sig.  

✓ Børn og voksne er delt ind i små basegrupper med 1-2 faste voksne i tidsrummet kl. 
8.30 – 15.00. Når der er mange børn på legepladsen, så er den zoneinddelt. Er der et 
mindre antal børn på legepladsen, må de lege hvor de har lyst, så længe de leger 
med deres basekammerater. En basegruppe er på mellem 2 og 7 børn.  

✓ I Ydertimerne (kl. 7.00 – 8.30 / 15.00 – 16.45) vil de børn der er tilstede være sammen 
på tværs af deres vanlige basegrupper. Vi overholder fortsat hygiejne vejledningen, 
men vælger ikke at holde børnene adskilt, da børnene så ikke vil have nogen 
jævnaldrende venner at være sammen med.  

✓ Forældrene er orienteret om at børnene er i deres basegrupper i tidsrummet kl. 8.30 
– 15.00, og at hvis forældrene har mulighed for at ligge deres pasningsbehov i dette 
tidsrum, så vil det give os ekstra gode vilkår for at skabe en god, sikker og sjov 
hverdag for børnene.  

✓ Vi fastsætter basegrupperne efter børnenes relationer, sådan at børnene hver dag 
har nogle jævnaldrende, trygge og spændende kammerater at være sammen med. 

✓ Det vil forekomme at de voksne skal hjælpe hinanden med ex. at tage hinandens 
basebørn op fra krybben eller skifte et andet basebarn, hvis den faste voksne er 
optaget af samvær med resten af basegruppen.   

✓ Under indkøringer vil forældrene i huset og på legepladsen i det omfang der er behov 
for at sikre trygheden hos det nye barn. Forældrene er orienteret om retningslinjerne 
for hvordan vi er sammen i Lindegården.   
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HVERDAGSSTRUKTUR  

Det anbefales at større forsamlinger undgås og at mange ikke er samlet på samme tid.  

Det anbefales at børn så vidt muligt bliver på den samme stue/i de samme grupper og med 
den samme voksne.  

 

Hverdagsstruktur og indretning i Lindegården  

✓ Børnene inddeles i små basegrupper med de samme 1-2 faste voksne. Grupperne er 

sammen hele ugen og har en zone på legepladsen og den samme stue indenfor. Hver 

gruppe i børnehaven får farvebånd på, så de nemt kan se, hvem der hører sammen 

og hvem man må lege med. 

 

✓ Legepladsen er inddelt i zoner. Når der er mange børn på legepladsen, så gælder 

zoneinddelingen. Er der et mindre antal børn på legepladsen, må de lege hvor de har lyst, så 

længe de kun leger med deres basekammerater.  

 

✓ Alle opholder sig primært udenfor, enten på legepladsen eller på ture i nærmiljøet. 

Ingen benytter offentlig transport på turene.  

 

✓ Hvis der af en særlig grund er brug for at trække ind for en stund, opholder grupperne 

sig kun i eget rum. Hvert rum er afmærket med hvor mange personer der må opholde 

sig i rummet.  

 

✓ Tumlerum, kuglebad og området omkring gynger og ribber er LUKKET.  

 

✓ Det tilgængelige legetøj begrænses og det som er tilgængeligt og bruges, vaskes 2 

gange om dagen. Stuerne har egne detailplaner for hvem der gør hvad hvornår.   

 

✓ Børnene får individuelle madpakker hver dag – og ingen voksne kommer i køkkenet 

andet end de to køkkenansvarlige og den pædagog der forbereder morgenmaden.  

 

✓ Børnene medbringer hver dag egen drikkedunk med tydelig navn på – og der er 

indkøbt individuelle skolemælk til alle børn.  

 

✓ Afdelingerne har forskellige aftaler i forhold til hvordan der afvikles pauser. Fælles for 

dem er, at når der afvikles pauser – holder de andre voksne øje med/ tager sig af de 

basebørn der måtte have brug for det.  

 

✓ Madpakkerne er klar hver dag kl. 9.00. Frugt mm. til formiddage og eftermiddage, 

står tilgængelig i køleskabene i vuggestuen og børnehaven.  
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AFLEVERING og AFHENTING  

Hvis muligt skal børnene afleveres og hentes udenfor. Det sikres at forældrene ikke samler 

sig ved indgangene til legepladsen.  

Aflevering og afhentning i Lindegården  

✓ Kl. 6.15 – 8.30 modtages børnene i det gamle fællesrum. Kommer der mere end 5-6 

stykker deler gruppen sig op. Kun forældre der afleverer i dette tidsrum, må komme 

ind i Lindegården. Forældrene skal sige kort farvel – se nedenstående.  

 

✓ Kl. 8.30 er alle på legepladsen og resten af børnene modtages her via de 2 

afleveringszoner på henholdsvis vuggestuens og børnehavens legeplads. For 

vuggestuen sker det ved indgangen og for børnehaven sker det ved jernlågen indtil 

legepladsen. Forældrene skal så vidt muligt IKKE ind på legepladsen.  

 

✓ Forældrene skal sige kort farvel. Beskeder eller andet, der ikke er ultra kort foregår 

over telefonen eller ALIA. 

 

✓ Afhentning foregår også på legepladsen – både i vuggestuen og børnehaven  

 

✓ Forældrene har modtaget tydelig lokale retningslinjer for hvordan de skal agere ved 

aflevering og afhentning.  

 

✓ Hver uge laves der en planlægning, der sikrer at forældrene ikke kommer mange 

samtidig. Skulle der kommer nogle stykker for at afleverer samtidig er der lavet ”hold 

afstand” markeringer ved begge afleveringszoner.   

 

✓ Forældrene skal hver onsdag udfylde deres behov for pasning i den efterfølgende 

uge. Det sker på Lindegårdens hjemmeside under mødetider. Forældrene får en mail 

herom hver mandag og en reminder igen om onsdagen. Torsdag morgen laves 

planen for basegrupperne og vagtplanen.  

 

✓ Skulle nogle forældre dukke op uden at have tilmeldt sig inden deadline på 

hjemmesiden, kan vi desværre ikke tage imod deres børn. Forældrene skal gå hjem 

og udfylde deres pasningsbehov på hjemmesiden og afvente en bekræftelse på mail 

fra Lena.  

 

 

 

  



 

 

PERSONALE INFO 

RAMMEBESKRIVELSE / RED. D. 17. APRIL 2020 | LINDEGÅRDEN  - COVID-19 

SYGDOM HOS BØRN OG VOKSNE  

Ansatte og børn må komme i dagtilbud, når de ikke har symptomer på sygdom. Det betyder, 
at hvis man har symptomer på sygdom, skal man blive hjemme, indtil man er rask.  
 
Regeringen har truffet beslutning om, at børn der bor i hustand med en person, der er 
påvist med COVID-19 ikke skal komme i dagtilbud.  
 
I forhold til COVID-19 betragtes man som rask, når der er gået 48 timer, efter symptomerne 
er ophørt. Herefter må man komme i dagtilbud eller på arbejde igen.  
 
Man vurderes som syg når der er symptomer på sygdom, også ved milde symptomer. Det 
betyder, at man ved symptomer på sygdom skal blive hjemme fra dagtilbud eller arbejde.  
 
Hvis et barn eller en ansat får symptomer på sygdom, mens de er i dagtilbud eller på 
arbejde, skal de hurtigst muligt hjem og blive der, indtil 48 timer efter de har haft sidste 
symptomer.  

Hvis en person, der har været i dagtilbud eller på arbejde, konstateres smittet med 
CO-VID-19, skal den pågældende institution informeres om det, med henblik på, at de 
personer, den pågældende har været i nær kontakt med, informeres.  

Ansatte, der bor i hustand med en person der er påvist med COVID-19 skal være særligt 
opmærksomme på at efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger for adfærd, herunder at 
personen med COVID-19 er isoleret fra andre i hustanden, samt være særligt 
opmærksomme på symptomer på sygdom og blive hjemme, hvis man får symptomer. 
Personer, der forlader husstanden, skal vaske hænder lige inden hjemmet forlades.  
 
Retningslinjer ved sygdom med mistanke om COVID-19 i Lindegården  

✓ Er man syg med symptomer på COVID-19 skal man blive hjemme eller tage hjem – og 

blive hjemme indtil 48 efter symptom ophør.  

✓ Hvis man selv, en af børnene eller en de nærmeste konstateres smittet med COVID-

19, skal lederen straks orienteres. Lederen sørger for at de personer de pågældende 

har været i kontakt med kontaktes.  

✓ Har medarbejderen en ægtefælle, samlever, et barn eller anden i nær relation der er 

smitte med COVID-19 skal medarbejderen stadig møde på arbejde, men følge 

retningslinjerne ekstra nøje.  

 

MØDEPLAN/ VAGTPLAN  

Mødeplan i Lindegården under COVID-19 

✓ Der laves vagtplan for en uge af gangen  

✓ Vagtplanen laves og sendes ud på mail så snart børnefremmødet er kendt. 
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✓ Forældrene skal hver uge orientere om deres pasningsbehov for den kommende uge, 

sådan at vi kan planlægge herefter – der er deadline onsdag aften.  

✓ Lena og Eva H sørger for at lave børnefremmøde overblik og mødeplanerne. 

✓ De ansatte kan forvente ændringer i vagtplanen – i forhold til deres normale 

vagtplan.  

 

KOMMUNIKATION INTERNT I LINDEGÅRDEN 

Det anbefales at man afholder møder mellem ansatte udendørs eller via video eller telefon.  

Kommunikation i Lindegården  

✓ Den primære kommunikation mellem de voksne der er på arbejde, foregår i 

hverdagen – face til face, med afstand.  

✓ Møder, informationer og længere dialoger vil primært afvikles via mail eller virtuelt 

over Teams.  

✓ Der vil i særtilfælde være mulighed for at afholde fysisk møder af 3-4 personer – så 

længe retningslinjerne overholdes.  

RISIKOGRUPPE  

Hvis man er i en risikogruppe skal man generelt være opmærksom på at sikre god 

håndhygiejne, undlade at give hånd, sikre afstand og have fokus på rengøring.  

Man behøver ikke at blive omplaceret eller at arbejde hjemmefra. Det skyldes, at 

smitterisikoen ikke vurderes at være større i dagtilbud end den er i det omgivende samfund.  

Børn i risikogruppe kan som udgangspunkt ligeledes gå i dagtilbud, men der skal være særlig 

opmærksomhed på at de skærpede forholdsregler så vidt muligt efterleves af dem. 

I de særlige tilfælde, hvor der pga. særlige forhold alligevel kan være behov for omplacering, 

hjemmearbejde eller at barnet bliver hjemme, anbefales ledelsen i dagtilbuddet at tage en 

dialog med forældre eller den enkelte medarbejder mhp. at lave en konkret og individuel 

vurdering for børn og medarbejdere, der tilhører en særlig risikogruppe. 

Medarbejdere i risikogruppe i Lindegården  

✓ Er du i tvivl om hvorvidt du er i risikogruppe, skal du kontakte din læge og få hans  

eller hendes vurdering.  

✓ Vurderer din læge at du er helt eller delvist i risikogruppe laves en individuel aftale 

om, hvilke arbejdsopgaver du kan udføre.  

✓ Er din ægtefælle, samlever, dit barn eller anden nær relation i særlig risikogruppe, 

skal du stadig møde på arbejde – og følge retningslinjerne som vanligt.  


