Sygdom
For at kunne afleveres i Æblehuset skal dit barn være rask og have det godt.
Æblehusets personale vil altid kontakte jer forældre hvis vi vurderer at jeres barn er sygt, da barnet har brug
for nærvær og omsorg i en rolig ramme sammen med sine forældre.
Personalets vurdering tages ud fra barnets almene tilstand, og vi tager kun temperaturen på de yngste børn.
Æblehusets personale er klar over at det sjældent passer ind i en travl arbejdsdag at blive ringet hjem til et
sygt barn, og vi er derfor meget opmærksomme på ikke at ringe unødigt og der vil altid være flere personaler
der vurderer at barnet skal ringes hjem.
Når vi kontakter jer, forventer vi I kommer med det samme, da det aldrig er rart at være syg i en
daginstitution, men også for at undgå at smitsomme sygdomme spredes til andre børn og personalet.
Indtil du kan hente dit barn, vil vi finde et roligt sted i huset og sørge for dit barn får den fornødne omsorg
og hjælp af de voksne.

Hvornår er mit barn raskt?
Du skal vurdere dit barns almen tilstand. Fungerer barnet normalt, og kan det deltage i alle Æblehusets
aktiviteter på lige fod med de andre børn?
Det er hårdt arbejde for et lille barn at være i institution og det er vigtigt du foretager denne vurdering for at
barnet ikke får en dårlig dag, bliver smittet med nye sygdomme eller smitter andre børn fordi det endnu ikke
er helt raskt.
Æblehusets forældre har alle et solidarisk ansvar for at deres barn ikke smitter andre børn!

Hvad skal jeg huske?
Sørg altid for at barnets stamkort er opdateret med relevante telefonnumre således I er til at få fat i. Det er
godt hvis I foruden mobilnumre også oplyser et centralt nummer til arbejdspladsen man ved bliver besvaret.
På den måde har vi mulighed for at få fat på jer hvis der opstår akutte eller alvorlige situationer hvor vi
eksempelvis skal på skadestuen med barnet.
I må meget gerne meddele os når barnet ikke afleveres i institutionen, så kan vi planlægge efter det. Dette
gør I helst på Infoba, eller ved at ringe til os.
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