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Hygiejnevejledning til forældre

Rask - Syg
Hvornår skal dit barn blive hjemme  
fra dagtilbud?

Til forældre
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Hvornår skal barnet blive hjemme?
Et sygt barn skal passes hjemme. Barnet har brug for jeres/din omsorg og kan 
desuden smitte de andre børn og personalet i dagtilbud. 

Du skal sygemelde dit barn til dagtilbud om morgenen (pr. telefon)

Hvis barnet bliver sygt i dagtilbud
Hvis et barn bliver sygt i løbet af dagen, vil personalet kontakte jer. I har pligt til 
snarest at hente barnet hjem. 

Hvornår må barnet komme i dagtilbud igen?
Hovedregelen er, at et sygt barn eller sygt personale ikke må komme i dagtilbud.

Et barn med en smitsom sygdom først må komme igen, når det ikke længere 
smitter.  
(Oversigt over de enkelte smitsomme sygdomme findes i Sundhedsstyrelsens 
vejledning: Smitsomme sygdomme hos børn og unge, 2013, kapitel 8.)

Rask – Syg
Når der skal tages stilling til, om et barn er raskt eller sygt, er det vigtigste altid at 
vurdere barnets almentilstand. 

Barnet er raskt 
• Når barnets almentilstand er upåvirket. 
• Når barnet ikke har feber. 
• Når barnet kan deltage i de aktiviteter, det plejer. Barnet skal fx kunne lege ude 

og tage med på udflugt.

Barnet er sygt 
• Hvis barnets almentilstand er påvirket, fx hvis barnet er mat, pylret, urolig og/

eller grædende.
• Hvis barnet har feber.
• Hvis der er specifikke tegn på sygdom, fx diarré, opkastning, øjenbetændelse 

med pus.
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Smitsomme sygdomme, hvor almentilstanden  
ikke er påvirket
Mange sygdomme er smitsomme. For at begrænse udbredelsen af smitsomme 
sygdomme kan der kræves, at et barn i nogle tilfælde må blive hjemme, også 
selvom barnets almentilstand ikke er påvirket, fx børnesår.

Ved visse sygdomme må barnet gerne komme i dagtilbud, selv om der kan være 
en vis smitterisiko. Det gælder fx lussingesyge, hånd-, fod- og mundsygdom, 
forkølelsessår.

Rådgivning og kontakt
Den primære rådgivning får du fra personalet i dit dagtilbud. Hvis der opstår tvivl 
om sygdom hos dit barn, kan du kontakte dit barns praktiserende læge.

Personalet i dagtilbud rådgives af konsulentsundhedsplejersker og hygiejne-
konsulenten i Sønderborg Kommune i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslin-
jer for smitsomme sygdomme.

Læs mere
Sundhedsstyrelsens vejledning:  
Smitsomme sygdomme hos børn og unge 
http://bit.ly/1pKPNkb

Sønderborg Kommunes vejledning: 
Hvornår er barnet raskt og hvornår er barnet sygt

Tak fordi  
I tænker på mine  
venner i dagtilbud!

http://bit.ly/1pKPNkb
http://ipaper.ipapercms.dk/SnderborgKommune/ErhvervBeskftigelseogSundhed/Sundhed/Hvornrerbarnetrasktoghvornrerbarnetsygt/Accessible.aspx
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Denne vejledning er udarbejdet af  
hygiejnekonsulent Joan Anita Clausen og  
udviklingssundhedsplejerske Pernille Gudbjerg. 

Sønderborg Kommune
Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed
Holger Drachmanns Plads 5 (Borgen)
6400 Sønderborg

Hygiejnekonsulent Joan Anita Clausen
jocl@sonderborg.dk
Tlf. 27 79 51 95
www.sonderborgkommune.dk
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