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Sygdom  

Syge børn  
 
I Hjerm Dagtilbud findes ikke syge børn. For tænk dig, hvis du en dag ikke var på toppen, var skidt med 
hovedpine, kvalme eller noget der var endnu værre.  

Alligevel skulle du holde ud, at være i samme hus som mindst 75 andre mennesker, som alle er fulde af 
energi, en energi som oftest udtrykkes med lyd på, i bevægelser, i fart og handling.  

Det ville ikke være til at holde ud.  

Et barn har ikke selv beføjelser til at gå hjem når det bliver for meget.  

Barnet er nødt til at bede voksne om hjælp. Derfor tager vi det meget seriøst, når vi fra børnene hører 
klager over helbredet og ringer straks efter Jer.  

Hvis dit barn hjemmefra giver udtryk for sygeligt ubehag, er du nødt til at finde anden pasning og 
omsorggiver end her i Hjerm Dagtilbud. Både af hensyn til barnet, men også for at undgå at dit barn smitter 
de øvrige børn og personalet.  

Nogle børn kan i perioder simulere sygdom, og her vurderer vi på bedste vis situationen og ved, at årsagen 
skal findes på anden vis.  

Hvis dit barn er syg, vil vi gerne at I sms´er sygefraværet til vores DayCare system.  

Af hensyn til personalet og evt. gravide mødre, accepterer vi ikke, at forældre stiller diagnoser om diverse 
smitsomme sygdomme, uden at have været omkring en læge først.  

Når vi får besked om smitsomme sygdomme eller lus, informerer vi om dette på infoskærmen.  

Lus 

Børn med lus skal behandles med et effektivt lusemiddel inden det kan komme i Lindegården. Finder vi lus, 
ringes efter forældrene og barnet kan modtages igen, når det er behandlet.  

Se også hjemmesiden Sygebørn.dk for gode råd og ved tvivl. 

 

http://www.sygeboern.dk/frame.cfm/cms/sprog=1/grp=1/menu=1/

