Tandpleje tlf. 87 94 28 38:
Forebyggelse af tandsygdomme sker i samarbejde med forældre, kommunale institutioner og skolens
lærere. Der oplyses om årsagerne til tandsygdomme, herunder kostens betydning og desuden undervises
der i gennemførelse af god tandhygiejne.
Tandbehandling omfatter alle former for skader på tænder og tandkød.
Tandregulering tilbydes børn med tandstillings afvigelser, som forventes at kunne medføre skade på tænder,
tandkød, muskler og led. Der er ansat en specialist til at varetage denne vurdering og til at sikre
gennemførelsen af tandreguleringerne. Den kommunale tandpleje har åbnet på alle skoledag fra kl. 8.00 15.15. Der er også mulighed for at aftale en senere tid på torsdage. Tandklinikken findes lettest ved at
benytte skolens hovedindgang. Klinikken ligger da til højre for midtergangen.

NYT OM TANDPLEJEN
Fra 1. november 2012 er der sket en række ændringer i organiseringen af tandplejen i Skanderborg
Kommune.
En nyopført centralklinik i Skanderborg midtby (Sygehusvej 24, 1.sal) har nu åbnet dørene for
patienter. Den ny klinik dækker almindelig undersøgelse og tandbehandling for de patienter der
tidligere hørte til klinikkerne på henholdsvis Morten Børup Skolen, Niels Ebbesen Skolen samt Ejer
Bavnehøj Skolen.
Der er åbnet en ny tandreguleringsklinik (Sygehusvej 24, 2.sal) der varetager
tandreguleringsbehandling for samtlige patienter i Skanderborg Kommune.
Med venlig hilsen og på gensyn
Tandplejen

Find os her:

Den kommunale tandpleje
Den kommunale tandpleje tilbyder alle børn og unge undersøgelse og tandbehandling indtil det fyldte 18. år.
Vi anbefaler, at forældre følger deres børn til undersøgelse og tandbehandling, mindst til og med 3. klasse
men I er selvfølgelig altid velkomne.
Tandklinikkerne i Skanderborg Kommune er åbne på skoledage fra kl. 8.00 - 15.00.
Flere klinikker har dage med lang åbningstid (se nederst på denne side).
Enkelte klinikker har kun åbent på nogle få skoledage om ugen.
Kontakt tandplejens kontor for yderligere oplysninger på tlf. 87 94 28 28.
Er man forhindret i at møde op til den aftalte tid bedes man ringe afbud så tidligt som muligt og helst dagen
før.

Akut tandbehandling
Skulle der uden for klinikkens åbningstider opstå behov for akut tandbehandling, henvises til privat
tandlægepraksis.
Derefter kan tandlægevagten kontaktes på tlf: 40 51 51 62.
Kommunen afholder evt. udgifter.
Genvej til denne side: www.skanderborg.dk/tandplejen

Kontakt Tandplejen
Skanderborg Kommunale Tandpleje
Tandklinikken Skanderborg
Sygehusvej 24
8660 Skanderborg
Tlf: 87 94 28 28
E-mail: tandplejen@skanderborg

