
Rask eller syg?

Når der tages stilling til om barnet er rask 
eller syg, er det vigtigste altid, at vurdere 
barnets almene tilstand.

En påvirket almentilstand kan 

være at:

● barnet er mat, klattet, pylret, 
urolig og/eller grædende.

● barnet ikke vil lege, som det 
plejer, men vil helst ligge eller 
sidde stille.

● barnet ikke har lyst til at spise 
eller drikke, som det plejer.

● barnet ikke deltager i de 
almindelige aktiviteter.

Andre sygdomstegn kan være:

● diarré og/eller opkast.
● voldsom snot, hoste eller 

øjenbetændelse med pus.
● feber.

Sygdom i daginstitution

Sygdom hos børn er hårdt både for børn 
og forældre og ofte kan der opstå mange 
tvivlstilfælde og spørgsmål.

Vi vil ved hjælp af denne vejledning 
prøve, at udspecificere retningslinjerne 
for sygdom i Galten Børnehave og 
Vuggestue.

Det overordnede formål med 
vejledningen er, at begrænse udbredelsen 
af smitsomme sygdomme i institutionen, 
både for de andre børn, men også 
personalet.

I institutionen bruger vi denne vejledning 
ved sygdom og det er den vejledning vi 
forholder os til, når vi sender børn hjem. 
Ligeledes hvornår børnene må komme i 
institution igen.

Læs mere hos Sundhedsstyrelsen 
på:

http://sundhedsstyrelsen.
dk/publ/publ2001/smitsomme_sygdom
me/index.htm

Vejledning for forældre ved 

sygdom

Syge børn skal passes hjemme. Barnet har 
brug for jeres omsorg, en omsorg 
personalet ikke har til rådighed, da alle 
børnene skal tilgodeses.

Vi foretrækker at barnet meldes syg om 
morgenen ved opringning.

Hvis barnet bliver sygt i 

institutionen

Personalet vil kontakte jer, hvis barnet 
bliver sygt i løbet af dagen. I har da pligt 
til at hente barnet.

Hvornår må barnet komme i 

institution igen?

En hovedregel er, at syge børn og 
personale ikke må komme i institutionen, 
og at et barn med en smitsom sygdom 
først må komme, når barnet ikke længere 
smitter. Barnet skal være rask og kunne 
deltage i de aktiviteter som det plejer, 
uden at kræve særlig pasning.
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Sygt barn i 
Galten 

Børnehave og 
Vuggestue

Kontaktinformation

Hovednummer 69 13 22 40
Kontor 30 73 41 64
Svalestuen 30 73 41 65
Lærkestuen 30 73 41 66
Musvitstuen 30 73 41 67

info@galtenbornehave.dk
www.galtenbornehave.dk

www.facebook.com/Galten.Bornehave.og.
Vuggestue

Barnet må komme igen

Når barnet er klar til at deltage i en 
aktiv hverdag.

Feber

Ved feber skal barnet have været 
feberfri i 24 timer, da feberen kan vise 
sig op af dagen sidst i perioden.

Diarre

Barnet skal have lavet normal afføring 
før det må komme i institution igen.

Tredages feber

Når udslættet er forsvundet og barnet 
virker rask.

Skoldkopper

Når blærerne er tørret ind og barnet 
virker rask igen.

Hoste og snot

Når barnet virker frisk og oplagt til at 
klare en aktiv dag.

Er du i tvivl,  kontakt personalet.

Vi står gerne til rådighed.
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