
Velkommen 
Her er lidt praktisk info i Haletudsen  

ang. sygdom og ferie: 
 

Sygdom:  

Ved feber skal barnet have været feberfrit i minimum 24 timer, 
inden dit barn igen må komme i Haletudsen.  
Ved diarre og opkast modtages barnet efter 48 timer fra sidste 
opkast eller ”normale” ble. 
Vi har til dels også ansvar for 
at de andre børn, samt os selv 
ikke bliver smittet. (Se 
vejledning under barnets 
sygdom og sundhedsstyrelsens 
anbefalinger mht. sygdom hos 
børn og link 

https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/smitsomme-
sygdomme/-hos-boern) 
 
 
Børn der har behov for/ har fået Panodil inden aflevering, skal 
blive hjemme, og modtages ikke.  
Lægeordineret medicin giver vi som udgangspunkt ikke. Der er få 
undtagelser. (snak med dagplejer) 
 

 
 
- Dit barn kan virke frisk og lege fint hjemme, men når barnet 
kommer i Haletudsen, hvor der er meget mere at forholde sig til 
og mange børn omkring en, kan humøret og ”friskheden” hurtigt 
ændre sig, hvis barnet lige har været syg. Derfor anbefales det, 
at give barnet en ekstra dag hjemme, selvom det måske kan 
være svært at finde pasning.  

Men en ekstra dag hjemme, kan i sidste ende være en god 
”investering”, da det ofte kan medvirke til, at man undgår en 
længerevarende/ ny sygeperiode. 

Bliver barnet syg eller på anden måde skidt tilpas imens det er 
hos os, kontakter vi jer, så I kan hente barnet. (Dette behøver 
ikke være feber, hvis barnet ikke kan klare en dag i Haletudsen, 
ringer vi efter jer, da dit barn har brug for mor/far og ro) 

 
Tilbagemelding: 
 
Skal ske senest kl. 16:00 dagen før eller senest 06:15 om morgen. 
Det er vigtig ift., planlægning. 
 
Hvis dagplejer er syg, har barn syg eller andet melder vi ud 
senest kl. 16:00 dagen før eller senest 06:15 om morgen  
 
Hvis Charlotte er syg er det hendes kontaktbørn, vi ringer til og 
som ikke har pasning. Omvendt med Marlene. 
 



Ulykker: 

Skulle uheldet være ude, at jeres barn skulle falde og slå fx 
munden/tænderne, har vi det bedst med at kontakte jer, så I selv 
kan tage stilling til om tandlægen/læge skal kontaktes.  

Hvis dit barn har slået sig alvorligt, haft feberkrampe eller lign. 
ringer vi 112 og kontakter jer efterfølgende.  

Ferie og fridage: 

Barnet har, som voksne, brug for en fridag en gang imellem. Det 
samme gælder ferie. At være i dagpleje/pasningsordning svarer 
for barnet til, at vi som voksne er på arbejde.   – Vi har alle brug 
for at holde fri og ”koble af” en gang imellem.  

I haletudsen vil vi gerne vide, i for hold til hvis barnet holder en 
fridag, ang. planlægning. Hvis der opstår en nødsituation og 
barnet alligevel skal bruge pasning, skal vi kontaktes seneste 48 
timer før og senest kl. 16.  

Optil ferier åbner og lukker vi i fællesskab kl. 15, da vi gør 
ferie/hovedrent. 
Når fx Charlotte er syg, har fridag møder Marlene fra 6.15 -16  
 

Al tilbagemelding er ikke for at vi vil være strenge, men ift. 
Vores hverdag. Selv om du sygemelder eller holder en fridag 
med dit barn, som ikke ville have den store betydning, så kan 
der være 3 andre som ligeledes tænker det samme og så har 
det pludselig en stor betydning;-). 

Haletudsen 

 

Skovhaven i Agedrup 


