
Fra: Borgmesteren for BUF <borgmester@buf.kk.dk>  

Sendt: 9. december 2020 16:07 

Til: maja@kfo.dk 

Cc: BRDL_BUU <_17f3b0@br.kk.dk>; BUFDL Direktion <BUFDLDirektion@buf.kk.dk>; Marcello Linkimer 

<malink@kk.dk> 

Emne: VS: Coronasituationen i daginstitutionerne 

 

Kære KFO 

  

Mange tak for jeres henvendelse.  

  

Jeg kan helt kort oplyse om, at en daginstitution selvfølgelig ikke skal holde åbent, såfremt der ikke er en 

forsvarlig bemanding. Det er korrekt, at der har været en række institutioner i København, hvor det var 

nødvendigt at lukke ned pga. bemandingsudfordringer, og her har de skrevet til forældrene, at det normale 

tilbud ikke var tilgængeligt, men at et nødpasningstilbud ville træde i stedet til dem, der havde et 

uopsætteligt behov for pasning. Derudover vil jeg gerne oplyse om, at selv om vi arbejder på at holde vores 

institutioner åbne under så gode forhold som muligt i denne vanskelige tid, er der selvfølgelig behov for 

bl.a. vikardækning ved sygdom flere steder, hvilket selvfølgelig kan betyde, at børn kan møde voksne, de 

ikke kender. 

  

Da der er stor forskel på, hvordan de enkelte enheder er pressede ift. sygdom og bemandingsudfordringer, 

så vil vi ikke kommunikere en samlet model ud centralt, der skal gælde alle institutioner i den kommende 

halvanden uge op til jul. Men der er en løbende og tæt kontakt til alle institutioner om de samlede rammer 

for nedlukningen.  

  

Tusind tak endnu engang for jeres henvendelse. 

  

Med venlig hilsen,  

Jesper Christensen 

  

 
Fra: Maja Hvidtfeldt Håkansson <maja@kfo.dk> 

Sendt: 9. december 2020 13:24 

Til: Gorm Gunnarsen (Borgerrepræsentationen) <Gorm_Gunnarsen@kk.dk>; Helle Bonnesen 

(Borgerrepræsentationen) <Helle_Bonnesen@kk.dk>; Jens-Kristian Lütken (Borgerrepræsentationen) 

<Jens-Kristian_Lutken@kk.dk>; Borgmesteren for BUF <borgmester@buf.kk.dk>; Klaus Mygind 

(Borgerrepræsentationen) <Klaus_Mygind@kk.dk>; Knud Holt Nielsen (Borgerrepræsentationen) 

<Knud_Holt_Nielsen@kk.dk>; Laura Rosenvinge (Borgerrepræsentationen) <Laura_Rosenvinge@kk.dk>; 

Henrik Svendsen (Borgerrepræsentationen) <Henrik_Svendsen@kk.dk>; Jes Vissing Tiedemann 

(Borgerrepræsentationen) <Jes_Vissing_Tiedemann@kk.dk>; Niko Grünfeld (Borgerrepræsentationen) 

<Niko_Grunfeld@kk.dk>; Sofie Seidenfaden (Borgerrepræsentationen) <Sofie_Seidenfaden@kk.dk> 

Emne: Coronasituationen i daginstitutionerne  

  
 
Kære Børne- og Ungeudvalg 
 
Jeg skriver til jer, for at informere om at vi i KFO lige nu får mange henvendelser om at situation på gulvet lige nu er akut og 
alvorligt pressede pga højt smittetryk i København. Pædagoger, bliver ligesom alle andre, også udsat for smitte, og ventetiden 
på coronatest er lige nu tårnhøj. Personale i risikogruppe skal sygemeldes på fuld tid, pga det høje smittetryk, og paradoksalt 
nok er børnene mindre syge end de plejer om vinteren - det sidste er jo egentlig glædeligt, men betyder også mere pres på 
institutionerne. Alt dette rammer børnenes trivsel og  er stærkt bekymrende for os forældre.  
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Vi hører eksempler på at børnehavestuerne er bemandede med 1 voksen til 24 børn, at stressniveauet er højt og at de vikarer 
man kan være nødsaget til akut at hyre, for at holde åbent, ikke er kendte af børnene, der som følge deraf ikke er trygge.  
 
Vores vurdering er at København lige nu er der hvor det ville være klogt med en anbefaling “fra oven” om at de forældre der har 
mulighed for det, bør tænker i at hente tidligt - og eventuelt holde deres børn hjemme resten af december. Dette gælder både i 
vuggestuer, børnehaver og KKFO’er. 
 
Som forældre er vi i den grad klar over at det ikke er nemt bare lige at holde børnene hjemme. Vi kan godt huske foråret - og 
det vækker ikke jubel at skulle tilbage til en lignende situation. Men presset er for hårdt på institutionerne lige nu. 
En del forældre er sendt på hjemmearbejde og vil således sandsynligvis have mulighed for at hente tidligt og måske holde nogle 
ekstra fridage med børnene. Hvis de altså ved at situationen er så akut, at det er nødvendigt. 
 
Netop fordi vi ved det ikke er muligt at at være 100% effektiv på en hjemmearbejdsplads, med et småbarn, ville en anbefaling 
oppefra være rar at kunne fortælle sin arbejdsgiver om. 
 
Vi ved at der allerede flere steder i byen er forældreråd der opfordre til enten nedlukning af deres institution, eller til at man 
holder børn hjemme hvis det er en mulighed, men at lederne ikke føler de kan komme med en sådan opfordring før 
forvaltningen gør noget. 

Med Venlig Hilsen  

Maja Hvidtfeldt Håkansson 

31671797 

--  

 
 


