RASK ELLER SYG?
Til forældre med et barn i dagtilbud i:
Vuggestue
Børnehave
Integreret institution
Dagpleje

Magistratens 1. afdeling

Personalet i Århus Kommunes dagtilbud sikrer, at raske børn har gode
rammer at udvikle sig i.
Hensynet til barnet
Et barn med tegn på sygdom har brug for jeres omsorg.
Det er bedst for barnet at blive passet hjemme, hvor det er mest trygt. Når
barnet er sygt, kan det ikke følge med i dagtilbuddets aktiviteter, når børnene
er både ude og hjemme.
Hensynet til andre børn
Et sygt barn er ikke nemt at lege med for de andre børn.
Barnets sygdom kan smitte de andre børn.
Derfor må barnet ikke komme i dagtilbud.
Barnet skal ikke i dagtilbud, når der er tydelige tegn på sygdom:
•
•

smerter – barnet græder måske, fordi det har ondt
feber – 37,5 grader eller mere
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Barnet skal heller ikke i dagtilbud, hvis der er andre tegn på sygdom:
•
•
•
•
•

barnet leger mindre end det plejer
er mere stille og passivt
falder let i søvn
er mere pylret
vil være hos de voksne hele tiden

Samarbejdet med personalet
Hvis jeres barn bliver sygt i dagtilbuddet, kontakter personalet jer og beder jer
om at hente barnet.
Personalet ser barnet hver dag. Derfor ved de, om barnet har det anderledes,
end det plejer.
I kan drøfte barnets tilstand med personalet.
Samarbejde med egen læge og sundhedsplejersken
Både lægen og sundhedsplejersken kan hjælpe med:
•
•

at bedømme om barnet har tegn på sygdom
at vurdere om barnet er rask igen

Tilbage igen – hvornår?
Nogle forældre kan være i tvivl om, hvornår deres barn er rask. Det er vigtigt
at tale sammen om det i familien. Det er også vigtigt, at barnet kommer
tilbage i dagtilbuddet, så snart det er rask. Her lærer barnet sprog, lege og
sociale regler til gavn for den videre udvikling.
Udarbejdet af Børn og Unge-læge Peter Eie Christensen i samarbejde med
Børnehaven Mejsen og sundhedsplejerske Gerda Bjerregård.
Januar 2001

HVORNÅR KAN ET BARN MED SMITSOM
SYGDOM KOMME I VUGGESTUEN?
Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer med hensyn til modtagelse af børn
med smitsom sygdom i vuggestuen. Her følger et kort uddrag af disse
retningslinjer. Ved smitsomme sygdomme, der ikke er nævnt her, henvises til
Sundhedsstyrelsens publikationer, som findes på vuggestuens kontor.
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Børnesår
Barnet kan modtages i vuggestuen, når sårene er ophelede; det vil sige tørre,
og skorperne er faldet af.
Diarre
Ved diarre forstås pludseligt opståede, vandtynde afføringer eller flere løsere
afføringer inden for et døgn. For at man kan tale om diarre, skal der være sket
en klar ændring af afføringens konsistens eller hyppighed i forhold til barnets
sædvanlige afføringsmønster. Barnet kan modtages i vuggestuen igen, når
afføringen er normal, og barnet i øvrigt er raskt.
Fnat
Barnet kan modtages i vuggestuen, når behandlingen er iværksat.
Forkølelse
Et barn, der er stærkt forkølet, kan ikke komme i vuggestuen. Ved stærk
forkølelse kan der være temperaturforhøjelse, kraftig snue med pusflåd eller
kraftig hoste, der hindrer barnets almindelige aktivitet og kræver særlig
pasning. Hvis barnet er lettere snottet eller har lettere hoste, kan det
modtages i vuggestuen, hvis det kan deltage i sædvanlige aktiviteter og ikke
kræver særlig pasning.
Influenza
Barnet kan modtages i vuggestuen, når det er raskt.
Kighoste
For kighoste gælder lidt andre forholdsregler end for andre smitsomme
sygdomme. Et barn med kighoste kan smitte op til seks uger efter, at det har
fået de karakteristiske hosteanfald. Alligevel kan barnet modtages i
vuggestuen igen, når hosteanfaldene ikke længere giver udtalte
vejrtrækningsproblemer eller opkastninger. Årsagerne til dette er, at børn i
institutioner forventes at være vaccinerede. Det tilrådes derfor stærkt, at små
børn følger det anbefalede vaccinationsprogram for kighoste, når de skal
optages i vuggestuen. Da kighoste hos uvaccinerede småbørn kan få et
alvorligt forløb, skal børn under et år holdes hjemme i forbindelse med
kighoste, med mindre de har fået de to første kighostevaccinationer.
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Lus
Barnet kan modtages i vuggestuen, når behandling er iværksat.
Mellemørebetændelse med øreflåd
Et barn med øreflåd kan modtages i vuggestuen, hvis det i øvrigt er raskt, og
hvis lægen ikke mener, at der er smitterisiko. Det er dog en forudsætning, at
øreflåden ikke medfører pasningsproblemer.
Mæslinger, fåresyge og røde hunde
Barnet kan modtages i vuggestuen, når det er raskt.
Skarlagensfeber (og bakteriel halsbetændelse)
Barnet kan modtages i vuggestuen, når det er raskt og ikke længere er nogen
smitterisiko. Barnet er smittefrit, når det er behandlet med penicillin i to dage.
Skoldkopper
Barnet kan modtages i vuggestuen, når det er raskt og ikke længere er nogen
smitterisiko. Barnet anses for at være smittefrit fem dage efter udslettes
frembrud, eller når der ikke fremkommer nye blærer i to dage, og blærerne er
tørret ind.
Svampeinfektioner (ringorm og fodsvamp)
Barnet kan modtages i vuggestuen, når infektionen er under behandling.
Øjenbetændelse
Et barn med øjenbetændelse må ikke komme i vuggestuen, hvis der er
øjenbetændelse sammen med:
-

stærkt pusflåd
tydelig lysskyhed
påvirket almentilstand

Et barn med de nævnte symptomer bør undersøges af en læge.
Hos forkølede børn kan man se en mildere øjenbetændelse i form af rødme,
tåreflåd og lidt blakket pusdannelse i øjenkrogen (”gule klatter”), der er mest
udtalt efter søvn. Det skyldes tilstopning af tårekanalen på grund af hævede
slimhinder. Barnet kan modtages i vuggestuen, hvis det i øvrigt er raskt, og
der ikke er pasningsproblemer.
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Ved øjenbetændelse kan der ofte være tvivl om, hvorvidt barnet lider af en
bakteriel form, som kræver lægebehandling. Såfremt dit barn har
øjenbetændelse, kan I derfor blive bedt om at konsultere egen læge for at få
barnet undersøgt.
Kilde: ”Smitsomme sygdomme hos Børn. Vejledning for daginstitutioner,
skoler og forældre”. Januar 1996
Forlaget Kommuneinformation.
Ekspedition og kundeservice tlf.: 3311 3800
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