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Changing teeth
Your child is now at an age where their teeth change. The baby teeth 
become loose and fall out. The new, permanent teeth emerge and for  
a while, the child has both baby teeth and permanent teeth.
You get 28 permanent teeth in total and sometimes wisdom teeth 
later on.

Front teeth
When the new front teeth come along, they can be a bit protruding, 
but they often right themselves in time.

Teeth at year 6
The teeth which appear around age 6 are the new permanent molars 
which sit at the back of the mouth behind the baby molars.

Fissure sealing at year 6
When the year 6 molars appear, it can be difficult to keep the fissures 
– the deeper grooves in the tooth – clean, which increases the risk of 
cavities. So the molars can often be ‘varnished’ at the dental clinic = 
fissure sealing.

The varnish is painted in a clear layer on the surface of the tooth, filling 
out the fissure and preventing food and bacteria from getting stuck 
there. Even though the tooth is varnished, it still needs brushing.

The new molars are 
difficult to brush 
properly while they 
grow.

Turn the toothbrush 
to the side or use 
a small-headed 
toothbrush.



How can you help your child towards better dental health?
•	 Brush the child’s teeth twice a day
•	 Use a soft toothbrush and toothpaste containing fluoride
•	 Feed your child healthy meals – go easy on the sugar
•	 give your child water or milk to drink when they’re thirsty

Brushing teeth
Your child needs your help to 
brush their teeth, until they 
are about 10 years old. let 
the child practice brushing on 
their own, but make sure to 
brush afterwards to make sure 
the teeth are clean.

When you brush your child’s 
teeth, you can try standing 
behind the child and letting 
the child support their head 
gently against your side. Pull 
out the cheek a bit or pull up the lip, so you can see where you’re 
brushing.

What does your child eat and drink during the day?

How much sugar is in your breakfast cereal?

Some fruit or a bit of bread is a good snack during breaks with 
a drink of water from the tap.

Yum, a nice packed lunch and school milk

Fruit in the After-School Program?

Does everyone like what’s for dinner?
Is it possible to feed everyone a healthy dinner every day?

Hvordan kan du hjælpe dit barn med at få sunde tænder?
• Børst barnets tænder 2 gange om dagen
• Brug en blød tandbørste og tandpasta med fluor
• Giv dit barn sund mad – uden for meget sukker
• Giv dit barn vand eller mælk, når det er tørstigt 

Hvad får dit barn at spise og drikke i hverdagen?

 Hvor meget sukker er der i morgenmaden?

 Det vil være dejligt med lidt frugt eller brød i pausen og koldt vand 
fra hanen

 Uhm en god madpakke og skolemælk 

 Frugt i SFO’en?

 Kan hele familien lide aftensmaden? 
 Kan det lade sig gøre, at alle får sund aftensmad i hverdagen?

Tandbørstning
Dit barn har brug for din 
hjælp til at børste tænder, 
indtil det er ca. 10 år. Lad 
barnet øve sig i selv at børste, 
men børst efter så tænderne 
bliver rene.

Når du børster tænder på dit 
barn, kan du f.eks. stille dig 
bagved barnet, så barnet kan 
støtte sit hoved op ad dig. 
Hold ud i kinden og i læben, 
så du kan se, hvor du børster.

Hvordan kan du hjælpe dit barn med at få sunde tænder?
• Børst barnets tænder 2 gange om dagen
• Brug en blød tandbørste og tandpasta med fluor
• Giv dit barn sund mad – uden for meget sukker
• Giv dit barn vand eller mælk, når det er tørstigt 

Hvad får dit barn at spise og drikke i hverdagen?

 Hvor meget sukker er der i morgenmaden?

 Det vil være dejligt med lidt frugt eller brød i pausen og koldt vand 
fra hanen

 Uhm en god madpakke og skolemælk 

 Frugt i SFO’en?

 Kan hele familien lide aftensmaden? 
 Kan det lade sig gøre, at alle får sund aftensmad i hverdagen?

Tandbørstning
Dit barn har brug for din 
hjælp til at børste tænder, 
indtil det er ca. 10 år. Lad 
barnet øve sig i selv at børste, 
men børst efter så tænderne 
bliver rene.

Når du børster tænder på dit 
barn, kan du f.eks. stille dig 
bagved barnet, så barnet kan 
støtte sit hoved op ad dig. 
Hold ud i kinden og i læben, 
så du kan se, hvor du børster.

Hvordan kan du hjælpe dit barn med at få sunde tænder?
• Børst barnets tænder 2 gange om dagen
• Brug en blød tandbørste og tandpasta med fluor
• Giv dit barn sund mad – uden for meget sukker
• Giv dit barn vand eller mælk, når det er tørstigt 

Hvad får dit barn at spise og drikke i hverdagen?

 Hvor meget sukker er der i morgenmaden?

 Det vil være dejligt med lidt frugt eller brød i pausen og koldt vand 
fra hanen

 Uhm en god madpakke og skolemælk 

 Frugt i SFO’en?

 Kan hele familien lide aftensmaden? 
 Kan det lade sig gøre, at alle får sund aftensmad i hverdagen?

Tandbørstning
Dit barn har brug for din 
hjælp til at børste tænder, 
indtil det er ca. 10 år. Lad 
barnet øve sig i selv at børste, 
men børst efter så tænderne 
bliver rene.

Når du børster tænder på dit 
barn, kan du f.eks. stille dig 
bagved barnet, så barnet kan 
støtte sit hoved op ad dig. 
Hold ud i kinden og i læben, 
så du kan se, hvor du børster.

Hvordan kan du hjælpe dit barn med at få sunde tænder?
• Børst barnets tænder 2 gange om dagen
• Brug en blød tandbørste og tandpasta med fluor
• Giv dit barn sund mad – uden for meget sukker
• Giv dit barn vand eller mælk, når det er tørstigt 

Hvad får dit barn at spise og drikke i hverdagen?

 Hvor meget sukker er der i morgenmaden?

 Det vil være dejligt med lidt frugt eller brød i pausen og koldt vand 
fra hanen

 Uhm en god madpakke og skolemælk 

 Frugt i SFO’en?

 Kan hele familien lide aftensmaden? 
 Kan det lade sig gøre, at alle får sund aftensmad i hverdagen?

Tandbørstning
Dit barn har brug for din 
hjælp til at børste tænder, 
indtil det er ca. 10 år. Lad 
barnet øve sig i selv at børste, 
men børst efter så tænderne 
bliver rene.

Når du børster tænder på dit 
barn, kan du f.eks. stille dig 
bagved barnet, så barnet kan 
støtte sit hoved op ad dig. 
Hold ud i kinden og i læben, 
så du kan se, hvor du børster.

Hvordan kan du hjælpe dit barn med at få sunde tænder?
• Børst barnets tænder 2 gange om dagen
• Brug en blød tandbørste og tandpasta med fluor
• Giv dit barn sund mad – uden for meget sukker
• Giv dit barn vand eller mælk, når det er tørstigt 

Hvad får dit barn at spise og drikke i hverdagen?

 Hvor meget sukker er der i morgenmaden?

 Det vil være dejligt med lidt frugt eller brød i pausen og koldt vand 
fra hanen

 Uhm en god madpakke og skolemælk 

 Frugt i SFO’en?

 Kan hele familien lide aftensmaden? 
 Kan det lade sig gøre, at alle får sund aftensmad i hverdagen?

Tandbørstning
Dit barn har brug for din 
hjælp til at børste tænder, 
indtil det er ca. 10 år. Lad 
barnet øve sig i selv at børste, 
men børst efter så tænderne 
bliver rene.

Når du børster tænder på dit 
barn, kan du f.eks. stille dig 
bagved barnet, så barnet kan 
støtte sit hoved op ad dig. 
Hold ud i kinden og i læben, 
så du kan se, hvor du børster.



KØBENHAVNS KOMMUNE 
Børne- og Ungdomsforvaltningen

Børne- og Ungdomstandplejen - Tlf. 35 30 39 60 - but@buf.kk.dk - www.sundmund.kk.dk

Har du hørt om ”dobbelttænder”?
Det sker ofte, at nye, blivende tænder kommer frem foran eller 
bagved de gamle mælketænder. 

Så har barnet i en periode ”dobbelttænder”. Hvis det tager lang tid 
inden mælketanden falder ud, skal barnet ses af os.

        

Har du spørgsmål?
Du er altid velkommen til at ringe til din tandklinik, hvis du har 
spørgsmål om dit barns tænder. 

Du kan også se og læse mere om tænder på vores hjemmeside: 
www.sundmund.kk.dk 

”Hvad er det nu, vi skal huske?”
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Use a toothpaste 
containing fluoride

Hold back on the candy, soda, 
lemonade and other sweets

Brush the teeth 
twice a day

Have you heard of ”double teeth”?
It is pretty common that new, permanent teeth emerge in front of or 
behind the old baby teeth.

This means that the child may for a time have ”double teeth”. If it takes 
a long while for the baby tooth to fall out, please consult us.

“What were we supposed to remember again?” 

Do you have any questions?
You are always welcome to contact your dentist if you have questions 
regarding your child’s teeth.

You can also see and learn more about teeth on our website:  
www.sundmund.kk.dk
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