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8. april 2020 
 
 

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER VED GENÅBNING AF INSTITUTIONER 
 

Følgende kan bruges som inspiration til forberedelse og håndtering af institutionens genåbning i 
forbindelse med Corona. Punkterne er baseret på dialog med institutionsledere og deres syn på potentielle 
udfordringer.  
 
1. Har institutionen en fælles holdning og professionel fortælling om Corona? 

Hvordan snakker vi med forældrene om Corona ift. sundhedsstyrelsens retningslinjer. 

Hvordan snakker med børn som spørger ind til Corona og skal vi som pædagoger undgå at tale om 

Corona eller skal der være en fælles tilgang til at tage denne snak. 

2. Hvordan kan man arbejde omsorgsfuldt og efterleve Corona retningslinjerne? 

Hvornår er det pædagogisk ansvarligt og hvornår er det sundhedsmæssigt forsvarligt, og kan det findes 

en balance i det. 

Kan man godt have børn på skødet, tørre deres næse og trøste når barnet græder. 

3. Hvordan får man børnene tilbage, og ind i institutionen rent praktisk? 

Er der nogle børn der får måske brug for en ny indkøring, og hvordan laver vi indkøring med nye børn. 

Hvor, hvordan og hvor længe kan deres forældre være tilstede.  

Hvordan kan man få forældrene til at aflevere og hente børnene forskudt af hinanden.  

Kan man spørge forældrene om de kan aflevere og hente i forhold til den voksne som deres barn 

fortrinsvis skal være sammen med. 

4. Krav om flere kvadratmeter pr. barn, ommøblering og legetøj?  

Kender man arealet af rummene så man bedre kan planlægge hvor mange der er inde ad gange. 

Skal nogle rum ommøbleres… skal madras og puder på gulvet fjernes, da det appellere til at børn 

tumler tæt sammen.  

Hvordan prioriterer man hvilket legetøj der bør fjernes og hvad kan ikke vaskes af. 

Kan man undgå at være inde eller er det i orden hvis det bare er så lidt som muligt? 

Er det en fordel at tage børnene oftere på tur eller er det mere forsvarligt at holde dem i institutionen. 

5. Hvordan opnår man en så høj grad af information til forældrene at de føler sig trygge? 

Kan det værre betryggende for forældre at de ved hvilken voksen og hvilke andre børn deres eget barn 

fortrinsvis følges med hele dagen igennem.  

Hvordan inddrages forældrene på en måde så de kan hjælpe mest muligt til med udfordringerne. 

Skal kommunikationen til forældre øges, så de trygt kan følge med i deres barns hverdag. 

6. Gennemgang af dagens funktioner 

Skal alle institutionens funktioner og forventede situationer gennemgås ift. om de skal ændres. 

Kunne der være funktioner som ikke kan varetages. 

7. Overblik over pasningsbehovet 

Kunne man forestille sig at nogle forældre holder deres børn hjemme fordi de kan. 

Kan der være forældre som kan/skal flexe med arbejdstiden og dermed afleverer og henter på skæve 

tidspunkter og kan det være en fordel for institutionen.  

Kan der være børn der kan holde en ugentlig fridag. 
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8. Hvornår er man syg? 

Skal man som pædagog være opmærksom på børn hvis de har milde symptomer også forkølelse.  

Kan eller skal vi afvise børn og forældre i indgangen hvis vi oplever de er syge. 

…ift. medarbejdere, så se dokument fra Børneringens jurister. 

9. Personalets trivsel 

Hvordan sikrer man at personalet føler sig tryg i at gå på arbejde og kan udføre deres arbejde under de 

nye omstændigheder.  

Hvordan udveksler personalet tanker og ideer og erfaringer dagen igennem, hvis de ikke kan holde 

pause sammen og ikke mødes på tværs af grupper, andet end udenfor med passende afstand.  

Skal der anvendes online kommunikation, telefonmøder eller video konferencer. 

10. Håndtering af sovepladser  

Kan børnene sove med forsvarlig afstand. 

Er der nok udendørs sovepladser eller kan forældre selv medbringe barnevogne. 

Kan nogle vuggestuebørn hentes når de skal sove. 

11. Krav om rengøring og håndhygiejne 

Hvordan organiseres det øget krav om rengøring og afspritning af legetøj og inventar.  

Hvad er institutionens regler for håndhygiejne, både for børn og personale. 

Skal institutionen deles op i zoner og må man godt krydse de forskellige zoner. 

Kan børnene inddrages i afvaskning af legetøj.  

Kan stuer forlades så rengøringen kan komme og gøre rent igen midt på dagen. 

12. Spisesituationen.  

Hvordan kan der findes plads nok ved bordene når der skal være 2 meter mellem børnene.  

Kan nogle eller alle spise udenfor.  

Er der bemanding nok til at lave madpakker til at tage med på tur. 

13. Hvordan passer man på børnene ift. alle de nye krav om hygiejne? 

Er alle voksne klædt på til at kunne være den der skal tage ansvaret og ikke stiller krav til børnene. 

Kan vi sammen med børnene skabe en ny hverdag hvor sundhedsstyrelsens krav imødekommes men 

der også er plads til et godt børneliv. 

14. Inddeling i små grupper.  

Hvordan organiseres hverdagen, så børnene på en sjov måde holder sig til deres lille gruppe. 

Hvordan kan medarbejderne stadig varetage andre gøremål i løbet af dagen og eksempelvis komme på 

toilettet, hvis der måske kun er en voksen pr. børnegruppe. 

Hvor lille/stor kan vores grupper være og hvor mange pædagoger pr. barn/gruppe. 

Er det en fordel at børnene møder ind i det tidsrum den voksne i deres gruppe møder ind.  

Kan børnenes behov for legekammerater imødegås i inddelingen af grupper. 

15. Udflytterbørnehaver.  

Hvordan transporterer vi børnene så vi stadig overholder sundhedsstyrelsens retningslinjer 

Hvilke muligheder har vi for transport… børn adskilt i samme bus, 2 busser eller  dobbeltdækker.  

Kan forældre aflevere direkte på udflytterlokationen.  

Kan forældre aflevere forskudt.  


