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Sygdomspolitik - daginstitutionen Feldborg Frie Børneunivers 

 

Ifølge Sundhedsstyrelsen er hovedreglen, at syge børn ikke må møde i institution, og 

at et barn med en smitsom sygdom først må modtages, når det ikke længere smitter. 

• Barnet bør holdes hjemme, hvis det har feber, dvs. 38° C eller højere, målt med 

termometer i endetarm 

• Barnet bør også holdes hjemme, hvis det har svækket almentilstand. Det vil sige, 

hvis det er uoplagt, slapt og virker syg. 

I institutionen har vi et pandetermometer, og vi måler børnenes temperatur, hvis vi 

har en formodning om, at de har feber. Vi kontakter forældrene, hvis barnet har 

feber og/eller hvis almentilstanden gør, at barnet ikke kan fungere på lige fod med 

de andre børn i institutionen. 

Da vi ønsker at minimere risikoen for at smitte de øvrige børn og voksne i gruppen, 

har vi valgt at følge sundhedsstyrelsens retningslinjer for, hvornår et barn igen må 

komme i institution. Nedenstående liste omfatter de almindeligste sygdomme blandt 

børn i 0-6 års alderen. 

Børnesår 

Barnet skal holdes hjemme, til hudsårene er tørre og skorperne faldet af. Dette 

gælder også, selv om der er iværksat behandling. 

Diarré 

Barnet må komme i institution igen, når diarré’en er ophørt. Diarré defineres hos os, 

som hyppige, tynde afføringer, og vi ringer barnet hjem, hvis vi har skiftet mere 

end to bleer med tynd afføring. 

Lussingesyge 

Barnet må komme i institution igen, når det er feberfrit også selv om det stadig har 

udslæt. 

Lus 

Barnet må komme igen efter behandlingen er iværksat - se vores princip på 

hjemmesiden. 



Hånd-fod- og mundsygdom 

Barnet kan komme i institution, når almentilstanden tillader det, selvom de fortsat 

har udslæt. 

Børneorm 

Barnet kan komme igen dagen efter behandlingen er iværksat. 

Vandvorter 

Smittefaren er minimal, og der er derfor ingen begrænsning på, hvornår barnet må 

komme igen. 

Ringorm 

Ringorm er en svampeinfektion i det yderste lag af huden, som kan komme på arme, 

ben, krop og i ansigtet. Barnet kan komme i institution dagen efter behandlingen er 

iværksat. 

Fnat 

Fnat er en smitsom infektion med fnatmiden og er en meget kløende hudlidelse. 

Barnet kan komme i institution igen dagen efter behandlingen er iværksat. 

Skarlagensfeber 

Skarlagensfeber er halsbetændelse med udslæt forårsaget af streptokokker. 

Symptomerne er ondt i halsen, feber, udslæt, almen utilpashed og evt. opkastninger 

og øresmerter. Behandlingen er penicillin i 7-10 dage. 

Barnet er smittefrit, når det har fået penicillin i mindst et døgn. Det kan komme i 

institution, når almentilstanden tillader det, og barnet ikke har feber. 

Streptokok halsbetændelse 

Halsbetændelse er en sygdom primært lokaliseret til mandlerne og området omkring 

mandlerne. Både virus og bakterier kan forårsage halsbetændelse. Halsbetændelse er 

dels en sygdom i sig selv, men ses også som led i andre sygdomme, for eksempel 

influenza og kyssesyge (mononucleose). 

Barnet er smittefrit, når det har fået penicillin i mindst et døgn. Det kan komme i 

institution, hvis almentilstanden tillader det, og det ikke har feber 

 

 



Skoldkopper 

Kendetegn: Meget karakteristisk udslæt med blærer, som kan brede sig over hele 

kroppen. Senere kommer der skorper på sårene. Feberen er let. 

Barnet bør holdes hjemme indtil der ikke er kommet nye elementer i 2 døgn, eller til 

alle elementer er skorpedækkede. 

 

 

 


