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Syge børn må ikke komme i daginstitution. Dels er der risiko for smitte af de øvrige børn og 

personale, og dels vil det være synd for barnet. Om et barn er rask eller syg, afhænger ikke kun af, 

om det har feber. Barnet er rask, når det kan deltage i alle aktiviteter, som det plejer, uden at kræve 

særlig pasning. Panodil er med til at give et urealistisk billede af barnets velbefindende og barnets 

almene tilstand kan være svær at vurdere for personalet. Panodil givet om morgenen, mister ofte 

sin effekt op af formiddagen, vi opfordrer derfor til at man ikke aflevere sit barn i børnehuset, hvis 

det har behov for Panodil, for at kunne følge hverdagen. 

Hvis børn i Børnehuset i løbet af dagen bliver syge eller kommer til skade, vil vi kontakte forældrene 

og aftale, hvordan barnet bliver hentet (evt. tager en af os på skadestue med barnet, hvis hurtig 

behandling er påkrævet). 

Opkast: Af hensyn til barnets velbefindende og forebyggelse af smitte kan børn, der har kastet op, 

først komme i Børnehuset igen efter 24 timer (fra sidste opkast), og når de har spist et helt måltid 

og ”holdt det i sig” og i øvrigt skønnes friske nok til at kunne indgå i vores almindelige dagligdag.  

Diarre: Ved diarre må barnet først komme i Børnehuset, efter 24 timer (fra sidste diarre), når 

afføring er normal, og barnet kan deltage i hverdagens aktiviteter.  

Feber: Børn med feber må først komme i Børnehuset igen 24 timer efter, at der ikke er feber 

længere, og barnet kan deltage i hverdagens aktiviteter.  

 

Sundhedsstyrelsen har fastsat regler for, hvornår et barn efter en sygdom igen må komme i 

daginstitution. Reglerne er lavet for at begrænse spredningen af smitsomme sygdomme. Hvis vi er 

i tvivl om, hvad barnet fejler, og om det evt. kan smitte andre i Børnehuset, vil vi bede jer få barnet 

undersøgt hos egen læge 


