
Sct. Knuds Børnehave er beliggende i 
”Knudsborg” i Gothersgade. Børnehaven 
er oprettet under De frie skoler. 

Legepladsen er en indhegnet del af Sct. 
Knuds Skoles skolegård og Sct. Knuds 
Kirkes præstegårdshave.
Sct. Knuds Børnehave er beliggende i 
Fredericias centrum og har derfor let 
adgang til byens voldanlæg, en af lan
dets største byparker og i gåafstand lig
ger byens badested, Østerstrand. Dertil 
kommer gode transportmuligheder til 
skov og andre legeområder.

I Sct. Knuds Børnehave vil I opleve en 
hverdag med tid til nærvær, omsorg og 
tryghed. Men vi er også mere end det. Vi 

har fokus på, at vores pædagogiske akti
viteter sker i en veksel mellem planlagte 
aktiviteter, spontant opståede situatio
ner, leg, kreative aktiviteter og rutinesi
tuationer i hverdagen.

Vi inddeler vores 50 børn i 8 små alders
opdelte læringsgrupper hver formid
dag, da det giver mulighed for målret
tede pædagogiske aktiviteter. Samtidig 
giver det færre konflikter og en tæt og 
mere direkte interaktion mellem børn 
og voksne, hvilket fremmer børns trivsel, 
udvikling, læring og dannelse.

Vi er bevidste om, at børn også udvikler 
sig i store fællesskaber. I de større grup
per får børnene erfaringer med at indgå 
i et samspil med flere børn, hvor de kan 
spejle sig i flere og andre børn end deres 
læringsgruppe.

UNDERRETNINGSPLIGT
Sct. Knuds børnehave er underlagt lov 
om social service (serviceloven) – dagtil
budsloven, der skal sikre barnet et godt, 
udviklende og målrettet dagtilbud. Det 
pædagogiske personale har underret
ningspligt, oplysningspligt og tavsheds
pligt.

Det er sct. Knuds børnehaves principiel
le holdning, at enhver bekymring deles 
med forældremyndighedsindehaveren. 
Ingen dokumenter eller papirer vedrø
rende barnet videregives uden at foræl
dremyndighedsindehaveren er oriente
ret.

Alle papirer vedrørende barnet, som 
sendes ud af huset, er set og godkendt 
af én fra ledelsen.

KONTAKT BØRNEHAVEN
BØRNEHAVENS FYSISKE ADRESSE: 

Sct. Knuds Børnehave
Gothersgade 28A
7000 Fredericia

Direkte tlf: +45 3024 9734

BØRNEHAVENS ADMINISTRATION:

Sct. Knuds Skole & Børnehave
Gothersgade 28F
7000 Fredericia

Tlf: +45 7592 0043

VELKOMMEN TIL :-)

VELKOMMEN
I Sct. Knuds Børnehave vil I opleve en 
hverdag med tid til nærvær, omsorg 
og tryghed.



FORÆLDREINTRA
På ForældreIntra finder i information om 
børnenes hverdag i børnehaven og fæl
les beskeder fra administrationen. 
Det er her, vi giver informationer om 
ture, aktiviteter, sygdomme og lign. Vi 
lægger også billeder fra hverdagen på 
ForældreIntra, som I kan se sammen 
med jeres barn, når I kommer hjem, hvor 
der er mere tid til dette, end når I har fo
kus på en god afhentning.

Der er en forventning om, at I som for
ældre er opsøgende på informationer 
og deadlines for div. arrangementer og 
tilmeldingsfrister.

FERIE
Under fanen ”Kom & Gå”  på ForældreIn
tra er der tilmelding og framelding til 
feriepasning. Hvis I hverken fra eller til
melder jeres barn til pasning, går vi ud 
fra, at I er så heldige, at jeres barn holder 
ferie.

Ud fra en pædagogisk overbevisning 
og viden om, at børn har brug for ferie, 
sammenholdt med en optimal priori

tering af personalets ressourcer, er det 
forventet, at børnene holder den fulde 
sammenhængende ferie med deres 
forældre således, at balancen mellem 
børnefremmøde og personaleressour
cer hænger sammen. Dette betyder, at 
forældre skal være opmærksomme på, 
kun at tilmelde barnet, når der er et pas
ningsbehov (i ferieperioderne). Vi for
venter, at barnet er fraværende på plan
lagt fravær i mindst 5 uger årligt. Med 
planlagt fravær menes, at barnet holder 
varslet sammenhængende ferie. Løse 
fridage er ikke en del af dette regnskab.

Samarbejdet med forældrene omkring 
pasningsbehovet for børnene er meget 
vigtigt, for, at ledelsen kan planlægge 
personaleressourcerne hensigtsmæs
sigt og i god tid. 

FORÆLDRESAMARBEJDE
Forældresamarbejde vægtes højt. Bør
nehaven varetager mange af barnets 
vågne timer, og det er en opgave, 
vi ikke kan varetage uden et tæt 
samarbejde med forældrene. Vi 
kan aldrig erstatte den basale 
tryghedsfornemmelse som er 
mellem forældre og barn. Det er 
vigtigt med højt informations
niveau både om overordnede 

KOMMUNIKATION OG 
FORÆLDRESAMARBEJDE

FORÆLDREINTRA
Som forældre i Sct. Knuds Skole & Bør
nehave foregår al kommunikation via 
platformen Forældreintra.

emner, men det er også utrolig væsent
ligt, at fortælle om de små episoder, som 
barnet er en del af. Det betyder meget 
for forældre, at de oplever, vi ser deres 
barn. Det giver tryghed og en fornem
melse af imødekommenhed. 

Den daglige kommunikation giver også 
personalet et godt udgangspunkt, da 
forældrenes respons og informationer 
er essentielle for vores arbejde med bar
net. Jo flere informationer og viden, vi 
har om det enkelte barn, des bedre kan 
vi møde det.

Vi vægter arbejdet med tosprogede 
børn. Vi ser det som en væsentlig opga
ve at sørge for en accept og integration 
af forskellige nationaliteter. Det er gi
vende for børn at være en del af et nuan
ceret fællesskab og skabe en forståelse 
for hinandens kulturer. 

SPROGVURDERING
Ifølge Dagtilbudsloven kan der fore
tages en sprogvurdering, hvis der er 
sproglige, adfærdsmæssige eller andre 
forhold, der giver formodning om, at 
barnet kan have behov for sprogstimu
lering.

Disse vurderinger går ud på, at man 
tester, vurderer og analyserer barnets 
sproglige formåen med henblik på at 
sætte en handleplan i gang på et så tid
ligt tidspunkt som muligt, hvis barnet 
har vanskeligheder omkring den sprog
lige udvikling.
Barnet sprogvurderes, når det er mellem 
2,10 år og 3,4 år. Værktøjet kan også an
vendes til sprogvurdering af børn i alde
ren 4  5 år.

Sprogvurderingen foregår sammen 
med en pædagog og tager ca. ½ time. 
Forud for vurderingen, skal forældrene 
give tilladelse.



 
I kan logge på via www.sctknud.dk
I vil ved opstart modtage et brugernavn 
til forældreintra. Koden er jeres cpr. nr., 
første gang I logger på.

Se evt. mere på: https://itslearning.com/
skoleintra/produkter/produktoversigt/
skoleintraforforaeldre/

KONTAKTINFORMATIONER

HUSK: KONTAKTINFO
Det er rigtig vigtigt, at I holder jeres 
kontaktinformationer opdaterede. 
Her tænker vi især på telefonnumre. 
Vi SKAL kunne komme i kontakt med 
jer, hvis jeres barn kommer til skade 
eller bliver syg.

VEJLEDNING TIL  
FORÆDREINTRA

Når små, nye 3årige starter i børneha
ven, gøres der meget for, at deres dag 
skal blive så overskuelig som muligt. Det 
vil sige, at vi bruger lang tid på, at bar
net skal lære børnehaven at kende; Hvor 
skal madpakken være? Hvornår spiser vi 
frugt? Må man være i hele huset? Hvem 
skal jeg lege med? De fleste børn kom
mer fra en lille overskuelig dagpleje, så 
det er en stor verden, de nu skal indtage, 
og det skal de have god tid til.

Ingen indkøringer af børn er ens. Det er 
meget forskelligt, hvordan børn reage
rer på at blive afleveret i børnehave – og 
hvordan forældre reagerer på at skulle 
aflevere deres barn. Men selv om der 
ikke umiddelbart er en reaktion på at 
blive afleveret, opfordrer vi til at indkø
ringsplanen følges, da vores erfaringer 
siger os, at det giver en bedst mulig start 
på børnehavelivet.

Ved modtagelse og indkøring anbefales 
følgende procedure:

• Ved anvist plads aftales tid for kort 
besøg, hvor barnet kan se børneha
ven og indkøring kan aftales.

• Første dag møder barn og én foræl
der kl. 9 og er sammen på stuen et 
par timer.

• Anden dag møder barn og én for
ælder kl. 9 og måske går forælderen 
væk for en stund.

• Tredje dag møder barn og én foræl
der. Forælderen går og barnet er her 
til og med frokost.

• Fjerde dag møder barnet og én 
forælder senest kl. 9 og forælderen 
går. Hvis barnet har behov for mid
dagslur, kan det prøve at sove. Bar
net bliver hentet umiddelbart efter 
middagsluren.

• Femte dag møder barn og én foræl
der senest kl. 9. Barnet siger farvel til 
sin forælder med det samme og er 
her alene frem til aftalt afhentning.

MODTAGELSE OG INDKØRING AF NYE 
BØRNEHAVEBØRN



Der er et kæmpe og meget flot, velas
sorteret marked på madkasseområdet, 
men vi bliver nødt til at bede jer mini
mere størrelserne. Selvfølgelig skal der 
være plads til den mængde mad, jeres 
barn kan spise, men vær’ søde at tænke 
over, hvor store selve madkasserne er.

Vi vil også anbefale, at mellemmåltider, 
som f.eks. eftermiddagsmad, er mad, 
der ikke behøver køleskabsplads. Her 
er mange sunde alternativer som frugt, 
boller, ris kiks, osv. 

• Dit barn er velkommen til at med
bringe sin morgenmad, hvis det 
passer bedst i jeres morgenrutine. 

MAD OG MÅLTIDER

MADPAKKER
Som udgangspunkt medbringer jeres 
barn mad til alle 3 måltider (formid
dag, frokost og eftermiddag) og en 
drikkedunk med vand.

Hvis et barn har allergi eller særlige be
hov vedrørende kost, tager vi gerne 
højde for dette, hvis vi laver mad som 
et pædagogisk tilbud. Men der skal 
altid forelægge skriftlig dokumen
tation fra læge, hvor det skal frem
gå, hvad barnets vanskelighed er, 
samt en handleplan. 

• Formiddagsmåltid medbringes som 
en ekstra lille madpakke hjemmefra.

• Frokost er medbragt madpakke.
• Eftermiddagsmad medbringes som 

en ekstra lille madpakke hjemmefra.

Måltiderne er i følgende tidsrum:
• Morgenmad: 6.30-7.30. Skal barnet 

have morgenmad, er det seneste 
fremmøde kl. 7.15, hvor barnet skal 
være afleveret og klar til at spise den 
medbragte morgenmad.

• Formiddagsmad: ca. kl. 9.00
• Frokost: ca. kl. 11.30-12.00
• Eftermiddagsmad: ca. kl. 14.00

Hvis I henter jeres barn under et måltid, 
opfordrer vi jer til at deltage i måltidet 
på lige fod med personalet. Vær med til 
at sørge for en rolig og hyggelig stem
ning, hvor dialogen hovedsageligt er 
med børnene.

FØDSELSDAGE
Når jeres børn har fødselsdag, bliver de 
fejret i børnehaven. Vi holder fødselsda
ge i de aldersintegrerede grupper (Yng
ste: onsdage, Mellem: tirsdage, Ældste: 
torsdage.
I må gerne dele ud, hvis I har lyst, men det 
er absolut intet krav. Vi fejrer jeres børn 
uanset, om der deles ud eller ej. Lav afta
le med gruppens personale om, hvilken 
uge jeres barn skal fejres, så vi kan koor
dinere, hvis der er mange fødselsdage. Vi 
hygger, synger, råber HURRA og giver en 
fin lille gave. Der vil også være mulighed 
for at dele ud.
Vi serverer ikke slik og søde drikke i børne
haven, men ellers er der masser af mulig
heder for at dele ud. Spørg endelig, hvis I 
er i tvivl eller har brug for idéer til dette.

Vil I gerne invitere os hjem til fødselsdag 
om formiddagen, er det pædagogerne, 

ANBEFALINGER:
Sukkerindholdet bør ikke overstige 

10 energiprocent (10% svarer til hav
regrød med sukker, et stykke brød med 

syltetøj og et glas saftevand). Børnehaven 
serverer ikke søde drikke og slik, og det 

er ikke tilladt at medbringe dette i 
madpakken. Vi serverer vand 

til alle måltider.

der vælger, hvilke børn der deltager, så 
vi sikrer, at alle børn får disse oplevelser.



Jeres barn skal medbringe det tøj og 
fodtøj, der matcher årstiden og vejret. 
Det betyder, at de i perioder har brug for 
termotøj, regntøj, flyverdragter, gum
mistøvler, sandaler, hjemmesko, en tyk 
trøje osv. 

Der skal også altid være skiftetøj i deres 
kasser, da alle børn kan blive våde eller 
lignende. Børnehaven har ikke et skifte
tøjslager, så vi har ikke andre mulighe
der end at ringe efter jer forældre, hvis 

uheldet skulle være ude, og de ikke har 
tørt tøj liggende i garderoben.

Børn i Sct. Knuds Børnehave leger meget 
ude og er på ture i mange timer HELE 
året. Derfor skal tøjet passe til årstiden 
og det skiftende vejr.
Du skal kunne sende dit barn trygt ud i 
al salgs vejr, vel vidende at tøjet holder 
dit barn varmt og tørt. Og det kræver det 
rette tøj.

FUNKTIONELT OVERTØJ
Funktionelt overtøj til børnehaven byg
ger på 3lags princippet. Med 3lags prin
cippet kan du regulere temperaturen 
ved at fjerne eller tilføje lag efter behov. 
Det er luften imellem lagene, der isolerer 
mod vind og kulde.

SÆT NAVN I OG PÅ ALT
Vi anbefaler eks. firmaet www.nav
nelapper.dk, der laver mærker, der 
kan sidde på alt: tøj, legetøj, sko, 
madkasser og drikkedunke og alt 
det andet jeres barn medbringer i 
børnehaven.

TØJ M.M. I BØRNEHAVEN

KLÆD DIT BARN I 3 LAG:
1. Det inderste lag
Vi anbefaler et tyndt, tætsiddende lag 
i 100% merinould. Merinould holder 
kroppen varm og tør dagen lang.

2. Det midterste lag
I det midterste lag skal tøjet sidde løsere 
på kroppen, så det holder på kropsvar
men og samtidig transporterer fugten 
væk. Til det midterste lag anbefaler vi, at 
du enten bruger uldfleece eller termotøj.

3. Det yderste lag
• Softshell, vandtæt termotøj og 

regntøj (forår/efterår)
• Sommerjakker og regntøj (sommer)
• Vinterjakke og flyverdragt (vinter)

Fødder:
Det vigtigste er, at dit barn har tørre 
fødder, men det er også godt at tænke i 
f.eks. uldsokker eller skisokker.

Hoved og hals:
Vi anbefaler en elefanthue, der dækker 
både hoved og hals. Alternativt kan dit 
barn have en halsedisse/buff og en hue.

Hænder:
Kolde og våde fingre kan få børn til at 
miste glæden ved udelivet.
Vi anbefaler vand og vindafvisende vin
terhandsker. 
Du bør i øvrigt overveje at give et par 
reservehandsker eller luffer med til dit 
barn, så der altid er et par, der er tørre.



SKO-FRI INSTITUTION
Vores børn opholder sig og leger meget 
på gulvet, og derfor ønsker vi at minime
re så meget skidt som muligt fra disse 
områder.
Vi anmoder derfor om, at alle børn og 
voksne tager deres sko af ved indgangen. 
I vinterperioden beder vi desuden om, at 
børnene har et par hjemmesko med.

MIDDAGSLUR
Hvis jeres barn sover til middag, har vi 
små madrasser, de kan hvile sig på. Med
bring gerne en lille bamse, de er trygge 
ved, så luren bliver så tryg og hjemlig 
som muligt. Hvis de har brug for en sut 
til luren, opbevares disse i barnets gar
derobe eller ved deres bleer på badevæ
relset.
Hvis jeres barn bruger ble, medbringes 
disse hjemmefra.

HUSK TURTASKE
Vi er ofte på tur i Sct. Knuds Børnehave, 
husk derfor en god turtaske, der kan ju
steres og spændes til, så den sidder godt 
på ryggen. Sørg for, at den har en stør
relse, så den passer til dit barns fysik, og 
kan rumme mad og skiftetøj. Med nogle 
tasker medfølger også et regncover til 
de våde dage.

For at skabe ro og tryghed afleveres bør
nene til den samme voksen hver mor
gen i indgangen til Sct. Knuds Børneha
ve. Det medfører, at hvert enkelt barn 
bliver set og mødt med øjenkontakt og 
nærvær. De skal ikke rundt i hele børne
haven for at søge en voksen, de gerne vil 
afleveres til, og som måske ikke er mødt 
eller er optaget af andet.

Vi ser børn, der har mulighed for at tage 
ansvar og vise styrke, når de selv går ind 
og pakker deres taske ud og hænger de
res tøj på plads og hurtigt herefter løber 
ind til de andre børn og starter dagens 
lege.

Forældre har bl.a. udtrykt:
”Som forælder finder jeg afleveringssean-
cerne yderst behagelige, og jeg har endvi-
dere bemærket, hvor rolige og trygge an-
dre forældre og børn er.

Jeg oplever, at min egen datter ikke er sø-
gende og har behov for en særlig voksen, 
for at kunne blive afleveret. Det har givet 
mig ro i maven at aflevere på en måde, 
hvor man med det samme ser en voksen, 
som tager sig tid til at sige godmorgen og 
velkommen i børnehave til samtlige børn.
Stemningen er rolig og omsorgsfuld, og 
jeg har aldrig før, heller ikke i min søns bør-
nehave, oplevet en sådan varm velkomst.
Jeg vil anbefale, at I fortsætter denne gode 
måde at starte de små børns dag på.
Kæmpe ros til et super initiativ!”

TAG SKOENE AF
Vores nyindrettede og meget flotte 
børnehave er skofrit område.

”NÅR MAN ER STILLE LÆNGE, SÅ VISNER TUNGEN”
PIPPI LANGSTRØMPE



Vi oplever alle, at der i perioder kan være 
mere sygdom end i andre. Det kan være 
et stort problem for en familie, når et 
barn er sygt. Sommetider modtager et 
barn den ene virus efter den anden, bl.a. 
fordi vi er mange mennesker samlet. Vi 
har stor forståelse for denne svære si
tuation, men alligevel bliver vi nødt til 
at sige, at barnet skal være rask før det 
kommer tilbage, så det kan følge en nor
mal hverdag i børnehaven.

I Sct. Knuds Børnehave har vi stor fokus 
på håndhygiejne. Børnene ”undervises” i, 
hvordan man vasker sine hænder grun
digt, vi viser dem, hvordan man nyser i ær
met og ikke ”ud i luften” eller på hænder
ne, vi lufter ud i lokalerne i løbet af dagen 
og meget meget mere. Så vi prøver virke
lig at gøre, alt hvad vi kan, så så få børn og 
personaler bliver syge igen og igen. F.eks. 
skal børnene spritte hænder inden de bli
ver afleveret.

Når I vælger at sende et barn afsted, som 
måske har kastet op om morgenen eller 
har let feber og bliver sendt afsted ef
ter at have fået en panodil, giver det en 
kædereaktion i børnehaven. Jeres barn 
har en lang og hård dag, og vi ender 
ofte med at ringe efter jer, da det er for 
hårdt at være i børnehave, når man ikke 
er frisk. 

Vi søger altid at sikre et fast vikarteam, så 
vores børn møder vikarer, de kender, når 
vores personaler bliver ramt af sygdom. 
Vikarer, der tager ansvar og er opmærk
somme på Sct. Knuds Børnehaves struk
tur, pædagogik og vores børns forskel
ligheder, så alle på den måde får en så 
tryg dag som muligt. Det kan aldrig blive 
det samme, som når vores faste perso
naler varetager opgaven, men vi søger, 
at det bliver så godt som muligt ud fra 
de omstændigheder, vi er i.

FAKTA 
Fakta om almindelige børnesygdomme 
er data fra www.sundhed.dk:

BARNET SKAL VÆRE SMITTEFRIT
Hvornår kan børn komme i børnehave, 
dagpleje eller i skole i forbindelse med 
sygdom? Ifølge Sundhedsstyrelsen er 
hovedreglen, at syge børn ikke må møde 
i institution, og at et barn med en smit
som sygdom først må modtages, når 
det ikke længere smitter. Se Sundheds
styrelsens publikation om smitsomme 
sygdomme.

Børn bør holdes hjemme, hvis de har 
feber, dvs. 38° C eller højere, målt med 
termometer i endetarm.
Børn bør også holdes hjemme, hvis de 
har svækket almentilstand. Det vil sige, 
hvis de er uoplagte, slappe og virker 
syge.

Særlige regler kan gælde for de enkelte 
sygdomme.

BØRNESÅR
Børn skal behandles og holdes hjem
me, til hudsårene er under kontrol. Små 
børn har svært ved at overholde regler 
om renlighed og vil pille i sårene. Selv
om der er startet behandling, kan såre
ne godt smitte. Derfor må små børn først 
komme i daginstitution og børnehave, 
når sårene er tørret ind og skorperne 
faldet af. Børn i skolealderen kan bedre 
overholde regler om ikke at pille i sårene 
samt hyppigt at vaske hænder og kan 
derfor komme i skole, når behandling er 
påbegyndt.

DIARRÉ
Rådene afhænger af årsagen til diar
régenerne. Det vil også afhænge af 
barnets alder, om det har kontrol med 
afføringen eller ej. Vurderingen er indivi
duel fra barn til barn, tal eventuelt med 
lægen om dette. Ved en uskyldig infek
tion ”som går på omgang” blandt børn, 
kan børn komme i børnehave, så snart 
almentilstanden tillader det.

VED SYGDOM
Vi har en kæmpe bøn om, at I pas
ser jeres syge børn ind til de er helt 
raske…

MEDICIN OG SYGE BØRN



FORKØLELSE
Der er ingen specielle restriktioner for 
at komme i børnehave eller i dagpleje. 
Barnet bør være hjemme ved feber eller 
svækket almentilstand.

LUSSINGESYGE
Sygdommen kaldes også erythema infec 
tiosum. Børn kan komme i børnehave, 
når de er feberfri, også selv om de fort
sat har udslæt.

TREDAGES FEBER
Kaldes også exanthema subitum. Børn 
kan komme i børnehave, når de er feber
fri, udslættet forsvinder hurtigt.

HALSBETÆNDELSE
Det er ingen restriktioner, ud over de al
mindelige forholdsregler, hvis det ikke 
er streptokokinfektion (se senere).

HOVEDLUS 
Børn kan komme i børnehave dagen ef
ter, at behandlingen er startet.*

HÅND-, FOD- OG MUNDSYGDOM
Børn kan komme i børnehave, når al
mentilstanden tillader det, selvom de 
fortsat har udslæt.

KIGHOSTE
Børn kan komme i børnehave 5 dage ef
ter, at antibiotisk behandling er startet.

FÅRESYGE
Barnet bør holdes hjemme, så længe der 
er synlig hævelse af spytkirtel. Som re
gel kan barnet komme i børnehave ca. 9 
dage efter, at hævelsen er startet.

LUNGEBETÆNDELSE
Almentilstand og feber er afgørende. 

Når almentilstanden er tilfredsstillende, 
og barnet ikke har feber, dvs. temperatur 
over 38°C, kan det komme i børnehave.

BØRNEORM
Barnet kan komme i børnehave dagen 
efter, at behandlingen er startet.

MÆSLINGER
Dette bør aftales i samråd med læge på 
grund af faren for smitte af andre. Som 
regel kan barnet komme i børnehave 4 
dage efter, at udslættet brød ud. Syg
dommen er blevet meget sjælden, efter 
vi er begyndt at vaccinere mod mæslin
ger.

MOLLUSKLER (VANDVORTER)
Faren for smitte mellem personer er mi
nimal, og der er derfor ingen begræns
ninger for at komme i børnehave.

RINGORM
Barnet kan komme i børnehave dagen 
efter, at behandling er startet.

RØDE HUNDE
Dette bør aftales i samråd med læge på 
grund af faren for smitte af andre. Nor
malt kan barnet komme i børnehave 1 
uge efter, at udslættet brød ud.

SCABIES (FNAT)
Barnet kan komme i børnehave eller sko
le dagen efter, at behandling er startet.

SKARLAGENSFEBER
Børn er smittefri, når de har fået penicil
lin i mindst et døgn, og de kan komme i 
børnehave, hvis almentilstanden tillader 
det, og temperaturen ikke er over  38°C.

STREPTOKOK HALSBETÆNDELSE
Børn kan komme i børnehave, når de 
har fået penicillin i mindst et døgn, hvis 
de ikke har feber, dvs. Temperatur over  
38°C, eller svækket almentilstand.

URINVEJSINFEKTIONER
Smitter ikke fra person til person. Almen
tilstand og eventuelt feber er afgørende.

SKOLDKOPPER
Børn bør holdes hjemme, til alle dele af 
udslættet er tørret ind – det vil sige, at 
alle skoldkopperne er omdannet til tørre 
skorper.

VORTER  
Der er ingen begrænsninger for børne
have. Vorter smitter ikke fra person til 
person.

MELLEMØREBETÆNDELSE
Sygdommen smitter ikke, derfor er der 
ingen begrænsninger. Feber eller al
mentilstand er afgørende.

ØJENBETÆNDELSE
Øjenbetændelse skyldes enten virus el
ler bakterier. Begge typer infektioner er 
almindelige hos børn med forkølelse. 
Ved virusinfektioner i øjet har det intet 
formål at behandle. Ved bakterieinfek
tion kan behandling muligvis forkorte 
forløbet noget. En eventuel smittefare er 
ophørt dagen efter, at behandling blev 
startet, selv om der fortsat er rødme i 
øjenkrogen. Ved virusinfektion i øjet kan 
barnet komme i børnehave, uden at det 
får medicin.

* I tilfælde af at vi opdager lus, kon
takter vi familien, så der kan indkøbes 
luseprodukt anbefalet af apoteket. Bar
net må komme i børnehave, når det er 
i behandling. Ved tilfælde med mange 
lus, kan det vurderes, at der ringes efter 
forældrene med henblik på afhentning 
hurtigst muligt.


