
www.frederiksberg.dk/tandplejen

Velkommen til tandplejen 
for børn og unge på Frederiksberg

P R A K T I S K E  O P L Y S N I N G E R
Børn og forældre er altid velkomne til at kontakte den lokale tandklinik eller Tandplejens admini-
stration, hvis der er brug for akut behandling og vejledning, eller hvis der ønskes særlige hensyn.

Tandplejens administration 
Rådhuset 
Frederiksberg Kommune
2000 Frederiksberg 
Tlf. nr.: 3821 0200 
E-mail adresse: tandplejen@frederiksberg.dk 
Åbningstider: 
Skoledage kl. 08.00-15.00 

Specialklinikker: 

Tandklinikken for småbørn 
Finsensvej 9 
2000 Frederiksberg
Tlf. nr.: 3821 0321 
E-mail adresse: tandspaed@frederiksberg.dk 
  
Tandreguleringsklinikken 
Finsensvej 9 
2000 Frederiksberg
Tlf. nr.: 3821 0311 
E-mail adresse: tandorto@frederiksberg.dk 
  

Øvrige klinikkers adresser: 
 
Tandklinikken Adilsvej 
Adilsvej 3 
2000 Frederiksberg 
Tlf. nr.: 3821 0220 
E-mail adresse: tandadilsvej@frederiksberg.dk 
 
Tandklinikken Finsensvej 
Finsensvej 9 
2000 Frederiksberg 
Tlf. nr.: 3821 0310 
E-mail adresse: tandfinsensvej@frederiksberg.dk 
 
Tandklinikken Lindevangskolen 
P.G. Ramms Allé 26 
2000 Frederiksberg 
Tlf. nr.: 3821 0270 
E-mail adresse: tandlindevang@frederiksberg.dk 

Tandklinikken Ny Hollænder Skolen 
Hollændervej 3 
1855 Frederiksberg C. 
Tlf. nr.: 3821 0360 
E-mail adresse: tandnyhollaender@frederiksberg.dk

Tandklinikken Skolen på Duevej 
Duevej 63 
2000 Frederiksberg 
Tlf. nr.: 3821 0250 
E-mail adresse: tandduevej@frederiksberg.dk 
 
Tandklinikken Skolen på La Cours Vej 
La Cours Vej 2 
2000 Frederiksberg 
Tlf. nr.: 3821 0260 
E-mail adresse: tandlacoursvej@frederiksberg.dk 

Tandklinikken Skolen på Nyelandsvej 
Nyelandsvej 23 
2000 Frederiksberg 
Tlf. nr.: 3821 0280 
E-mail adresse: tandnyelandsvej@frederiksberg.dk 
 
Tandklinikken Skolen ved Bülowsvej 
Bülowsvej 34 A, bygn. A3 
1870 Frederiksberg C 
Tlf. nr.: 3821 0230 
E-mail adresse: tandbulows@frederiksberg.dk 
 
Tandklinikken Skolen ved Søerne    
Niels Ebbesensvej 10
1911 Frederiksberg C.
Tlf.nr.: 3821 0340
E-mail adresse: tandsoerne@frederiksberg.dk
 
Tandklinikken Sofus Francks Vænge 
Sofus Francks Vænge 30 
2000 Frederiksberg 
Tlf.nr.: 3821 0300 
E-mail adresse: tandsofusfranck@frederiksberg.dk 
 
Tandklinikken Søndermarkskolen 
Hoffmeyersvej 32 
2000 Frederiksberg 
Tlf. nr.: 3821 0290 
E-mail adresse: 
tandsoendermarken@frederiksberg.dk
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Kære forældre
Velkommen til Tandplejen for børn og unge, der omfatter alle børn og unge fra 0-17 år.
Fra fødslen og indtil børnene fylder 3 år er de tilknyttet Småbørnsklinikken.

Når dit barn er omkring 2 år, får I besked via sms eller e-mail om at booke en tid til det første 
regelmæssige tandeftersyn. Men for at kunne sende jer sms’er og e-mails er vi nødt til at 
kende jeres mobilnumre og e-mails. Skriv oplysningerne på profilbilledet i dit barns journal 
på tandplejen.frederiksberg.dk. Du logger ind med NemID. I kan se en vejledning på det lille 
kort, vi har vedlagt.

Hvorfor skal man passe på mælketænderne?
Det er vigtigt at bevare mælketænderne til de skiftes normalt. De skal holde pladsen til de 
nye, blivende tænder. Dårlige mælketænder kan ødelægge de blivende tænder, der allerede 
nu ligger nede i kæben. De kan også skade dit barns tale og evne til at tygge maden.

Hvordan passer man bedst på tænderne?
Børst barnets tænder!

Begynd, når den første tand bryder frem. En voksen bør hjælpe med tandbørstningen indtil 
barnet bliver 10-12 år.

•  Børst med en lille tandbørste.

•  Brug en lille smule mild fluortandpasta.

•  Husk at børste alle tænderne.

•  Det er bedst at børste om morgenen og inden sengetid.

Pas på søde sager  
– det giver huller i tænderne!

•  Væn ikke dit barn til sukker eller sød mad.

•  Giv ikke dit barn sutteflaske med i seng (især ikke hvis der er saftevand, juice,  
kakaomælk eller andre søde drikke i). Husk at der er sukker i modermælk.

•  Dyp aldrig sutten i sukker eller honning.

•  Søde og klæbrige ting, der sidder længe på tænderne f.eks. kiks, lakrids og  
tyggegummi er værst. Pas også på tørret frugt f.eks. rosiner og figner.

•  Skal dit barn have medicin, så bed lægen om, at det er sukkerfrit.

Tandplejen vil også gerne hjælpe
Derfor vil dit barn, når det er ca. 2 år blive indkaldt til det første besøg på  
Småbørnsklinikken. Hvis du inden den tid er i tvivl om noget vedrørende barnets  
tænder, eller hvis barnet slår tænderne, er du velkommen til at kontakte:

Tandklinikken Finsensvej
Småbørnsklinikken
Finsensvej 9, 1. sal
2000 Frederiksberg
telefon 38 21 03 10

Behandling og rådgivning er gratis.

Med venlig hilsen

Tandplejen for børn og unge på Frederiksberg
www.frederiksberg.dk/tandplejen

Vi anbefaler at tegne en ulykkesforsikring, 
der dækker tandskader.


