Generelt om sygdom i Paddehatten.

I Paddehatten følger vi som udgangspunkt Sundhedsstyrelsens retningslinier ( se evt. hæfte som ligger på
sort hylde ved siden af Day Care skærmen ). Som en tommelfingerregel siger vi at:
”Et barn er syg og har bedre af at være hjemme, hvis det pga. feber, utilpashed eller smitsom sygdom
ikke kan deltage i hverdagens aktiviteter uden det kræver særlig pasning”.
I Paddehatten tager vi altid børnenes perspektiv når det gælder sygdom. Vi har fuld forståelse for, at
mange forældre i dag er hårdt presset både tids og arbejdsmæssigt, men syge børn skal være hjemme både
af hensyn til barnet selv og af hensyn til de raske børn som ikke skal smittes. Vi opfordrer forældre til syge
børn om at holde barnet hjemme til det er HELT friske og ovenpå igen, så barnet kan klare hverdagen med
alt hvad det indebærer af læring, leg og udfordringer som på mange måder minder om en travl ”arbejdsdag
” for voksne.
Ofte er der dog ikke noget helt klar svar på hvornår et barn er for syg til at komme i institution eller
hvornår det er klar til at starte igen, derfor er det vigtigt i hverdagen med en fælles dialog og tillid til
hinanden med børnenes trivsel som omdrejningspunkt…… lad os tale sammen om det 

Febernedsættende medicin: Jfr. Sundhedsplejens retningslinier, må Børn IKKE modtages i institution, hvis
det kort forinden har fået Panodil eller anden febernedsættende medicin. Febernedsættende medicin kan
sløre eventuelle andre symptomer på sygdom og personalet kan derfor ikke tage ansvar for barnet.
Anden medicin: Ved behov for anden medicin, udfyldes medicinseddel som udleveres af personalet.
Utilpashed : Hvis barnet er utilpas og meget ked af det, snottet eller klatøjet… .kan det være svært at
bedømme hvad årsagen er. Vi deler ansvaret med Jer forældre og ringer hellere en gang for meget så vi i
fællesskab kan vurdere situationen….. måske er der en oplysning vi ikke har fået med, måske har I mulighed
for at hente barnet noget før. Vi deler vores overvejelser og sammen finder vi ud af hvad der er det bedste
for barnet.
Smitsomme sygdomme: ringer vi til Jer så barnet kan hentes hjem. Ved skoldkopper feks ,virker barnet
ikke altid særligt syg, men smittefaren i forhold til de raske børn gør, at barnet ikke skal opholde sig i
institutionen. Ved tvivl om hvornår barnet må komme i institutionen igen, spørg personalet eller se evt.
opslag på tavle eller Day Care under mappe: sygdom.
Særligt smitsomme sygdomme som feks. Omgangssyge med tynd mave og opkast kræver særlig
opmærksomhed i forhold til at bremse smittekilderne. Personalet har i disse perioder særlig høj focus på
hygiejne og kan for at bryde de dårlige cirkler have brug for at ringe børnene hjem med lidt kortere snor
end ellers.
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