
Sygdom i Børnehuset Trekløveren  

Er barnet rask eller syg?  

Når I skal tage stilling til, om jeres barn er rask eller syg, er det vigtigste altid at 
vurdere barnets almentilstand.  

En påvirket almen tilstand hos børnene kan være:  

• Barnet er mat, pylret, urolig og/eller grædende.  
• Barnet vil ikke lege som det plejer, men vil helst ligge eller sidde. 
• Barnet har ikke lyst til at spise og drikke som det plejer. 
• Barnet deltager ikke i almindelige aktiviteter.  

 

Hvis barnet har bug for panodil for at klare dagen, er barnet ikke rask nok til at være i 
Børnehuset, derfor skal børnene blive hjemme, hvis de har fået panodil eller anden 
febernedsættende medicin.  

Når Jeres barn er syg har det brug for ro, hvile og pleje i større omfang end normalt, vi 
anbefaler derfor I holder jeres barn hjemme, til det er helt raskt og frisk igen. Kommer 
Jeres barn halv syg i institution smitter de andre børn, hvilket betyder det er svært at 
komme af med influenza, opkast osv. Kommer barnet afsted før det er helt rask, har det 
på grund af nedsat modstandskraft større risiko for at få komplikationer til sygdommen 
eller pådrage sig en anden sygdom.  

I forbindelse med diarre´ skal barnet have normal afføring inden det modtages i 
børnehuset igen. Ved opkast anbefales det, barnet holdes hjemme 24 timer efter sidste 
opkast.  

Her er lidt info om tænder på vej: http://www.sygeboern.dk/sygdom/taender-i-frembrud 

Vi vil gerne vide, hvis barnet har en smitsom sygdom, så vi kan gøre de øvrige forældre 
opmærksomme på, at det er i institutionen.  

Bliver Jeres barn syg i løbet af dagen, bliver i bedt om at hente jeres barn. Vi gør alt 
hvad vi kan, for at passe og pleje jeres barn indtil I kommer. Et sygt barn kræver meget 
ekstra omsorg og således bliver der mindre tid til de øvrige børn i Børnehuset.        
Tak fordi I tager hensyn til de andre børn og personalet. 

Det ses ofte at et barn virker frisk når forældrene træder ind af døren, samt kvikker op 
når i kommer hjem. Årsagen er tit at barnet ikke længere skal forholde sig til de andre 
børn og nu har fuld opmærksomhed fra mor og far.  

Vi tager udgangspunkt i: Sundhedsstyrelsens pjece “ Smitsomme sygdomme hos børn” 
- en vejledning for institutioner, skoler og forældre.  
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