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Nyhedsbrev om genåbning af dagtilbud – uge 19 og 20 

Børne- og Undervisningsministeriet sender ugentlig et nyhedsbrev til lan-

dets kommuner med nyt fra diverse myndigheder i relation til COVID-

19. I nyhedsbrevet orienteres der om relevante politiske aftaler, retnings-

linjer, vejledninger, information samt nye spørgsmål/svar, der er udarbej-

det i forbindelse med genåbningen af dagtilbudsområdet. 

 

Du kan løbende finde information fra Børne- og Under-

visningsministeriet her: 

 Spørgsmål og svar 

 Hotline og hjælp 

 Udsendte breve om COVID-19 

 Nyheder og lovgivning 

 

 

Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet 

 

Retningslinjer for anden fase af genåbningen af dagtilbud 

Børne- og Undervisningsministeriet har den 13. maj 2020 offentliggjort 

styringsmæssige retningslinjer for anden fase af genåbningen af bl.a. dag-

tilbudsområdet. 

 

Læs retningslinjerne her.  

 

Brug af statslige arealer 

Regeringen åbner nu for, at bl.a. dagtilbud i højere grad kan benytte Na-

turstyrelsens områder på en sikker måde, for eksempel ved at åbne toilet-

ter eller områder, som ellers har været lukket på grund af COVID-19. De 

konkrete aftaler for det enkelte dagtilbud om brug af Naturstyrelsens fa-

ciliteter skal aftales mellem kommunen og Naturstyrelsens lokale enhed.  

 

Læs mere her. 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/hotline-og-hjaelp
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/boerne-og-undervisningsministeriets-breve-om-covid-19
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/nyheder-og-lovgivning
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/maj/200513-her-er-rammerne-for-genaabningens-fase-2-paa-boerne-og-undervisningsministeriets-omraade
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/maj/200504-skoler-og-daginstitutioner-faar-mere-plads-i-statens-naturomraader
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Inspiration til pædagogisk ledelse i genåbningsfasen 

Med genåbningen af dagtilbud står den pædagogiske leder med mange 

nye opgaver og udfordringer. De pædagogiske læringsmiljøer skal gen-

etableres og udvikles under nye former og med en god pædagogisk kvali-

tet. Den faglige leder skal forsøge at skabe overblik over de mange fakto-

rer, der har betydning for den pædagogiske kvalitet – fx indretning af de 

fysiske rammer, den pædagogiske organisering og det pædagogiske ind-

hold, samt forældresamarbejdet. Udviklingsprocesserne skal underbygge 

hinanden og må ledes strategisk, hvilket både kræver fokus og sparring 

med andre. På emu.dk/dagtilbud findes inspiration til den pædagogiske 

ledelsesopgave i en coronatid. 

 

Find materialet her. 

 

 

Nyt fra Sundhedsstyrelsen 

 

Nye anbefalinger til forebyggelse af smittespredning 

Sundhedsstyrelsen har den 10. maj 2020 udgivet en ny vejledning med 

generelle anbefalinger til forebyggelse af smittespredning. Anbefalingerne 

kan løbende blive opdateret og gælder også for dagtilbudsområdet. Vej-

ledningen erstatter således den tidligere specifikke "Vejledning for grad-

vis, kontrolleret genåbning af dagtilbud", der blev udarbejdet i forbin-

delse med fase 1 af den kontrollerede genåbning af bl.a. dagtilbud.  

 

Læs de nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen her.  

 

Ministeriet har desuden udarbejdet vedlagte dokument 'Værd at vide om 

sundhedsfaglige anbefalinger til dagtilbudsområdet ved genåbningens an-

den fase'.  

 

Præcisering af risikogrupper og særlige anbefalinger til personer i 

øget risiko 

Sundhedsstyrelsen har den 4. maj 2020 præciseret, hvilke personer der på 

grund af sygdom og alder er i øget risiko ved COVID-19. Sideløbende er 

Sundhedsstyrelsen kommet med en række særlige anbefalinger til perso-

ner i øget risiko.  

 

Læs mere her. 

 

 

 

 

 

 

https://emu.dk/dagtilbud/genabning-af-dagtilbud-i-forbindelse-med-covid-19/inspiration-til-paedagogisk-ledelse-i-0
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Forebyggelse-af-smittespredning/Forebyggelse-af-smittespredning-publikation.ashx?la=da&hash=FD3E64042EEDB7A6C3305BD37A003B5B58B1BC79
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Hvem-er-i-saerlig-risiko-ved-sygdom-med-COVID-19_
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Nyt fra Statens Serum Institut 

 

Branchefordelte opgørelser over COVID-19-testede og –positive 

Statens Serum Institut har udarbejdet opgørelser over COVID-19-te-

stede og smitte fordelt på brancher, herunder for dagtilbuds- og under-

visningsområdet.  

 

Find opgørelsen her. 

 

 

Nye spørgsmål/svar på uvm.dk/corona  

 

På baggrund af igangsættelsen af anden fase af genåbningen og de nye 

anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen vil spørgsmål/svar på dagtilbudsom-

rådet på uvm.dk/corona blive justeret snarest i uge 20. Der er desuden i 

uge 20 offentliggjort følgende nye spørgsmål/svar på dagtilbudsområdet. 

Alle spørgsmål/svar kan findes her. 

 
Spørgsmål Svar 

 Vejledning og anbefalinger 

Hvilke anbefalinger gæl-

der for dagtilbud i an-

den fase af genåbnin-

gen? [13/5 kl. 20:10] 

Den generelle vejledning fra Sundhedsstyrelsen indehol-

der opdaterede anbefalinger om forebyggelse af smitte-

spredning, der også gælder for dagtilbudsområdet. Vej-

ledningen kan løbende blive revideret. Du kan finde den 

nye vejledning her (sst.dk). 

 

Det generelle krav om 1 meters afstand, for så vidt angår 

børns leg og personalets omsorg og arbejde med bør-

nene, gælder ikke. I disse situationer er det vigtigt, at der 

er ekstra opmærksomhed på, at samvær foregår inden for 

stuen, og der er stort fokus på hygiejne. 

 

Det er således anbefalingen, at 

 aktiviteter i dagtilbud organiseres i faste grupper/stuer 

med et fast antal medarbejdere per gruppe, og at dette 

er udgangspunktet for børnenes hverdag 

 der foretages hyppig og gentagen rengøring af kon-

taktflader i lokaler og situationer med mange besø-

gende og/eller mange berøringer 

 afstand på 1 meter så vidt muligt overholdes ved for 

eksempel hente-bringe-situationer, forældresamtaler 

eller lignende. 
Hvilke anbefalinger og 

krav gælder ikke længere 

i anden fase af genåb-

ningen? [13/5 kl. 20:10] 

I den nye vejledning fra Sundhedsstyrelsen indgår ikke 

længere: 

 en anbefaling om et frit gulvareal på 6 m2 pr. barn i 

vuggestuer og 4 m2 pr. barn i børnehaver 

 at børn skal sidde med 2 meters afstand til hinanden 

under spisning 

 at børn skal opdeles i mindre grupper (fx fem børn 

ved leg udenfor og to-tre børn ved leg indenfor). 

https://files.ssi.dk/COVID-19-ansatte-institutioner-og-undervisning-uge20-rss8
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar
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Du kan her finde og læse den nye vejledning fra Sund-

hedsstyrelsen om forebyggelse af smittespredning, der 

også gælder for dagtilbudsområdet (sst.dk). 

 

Erstatter den nye gene-

relle vejledning den tid-

ligere sektorspecifikke 

vejledning til genåbning 

af dagtilbud? [13/5 kl. 

20:10] 

Den nye vejledning om forebyggelse af smittespredning 

erstatter den tidligere sektorspecifikke vejledning. Hen-

sigten er at skabe rammer for dagligdagen i dagtilbud, 

som er langtidsholdbare, og som skal omsættes lokalt. 

Der kommer således ikke – som under første fase af gen-

åbningen – en specifik vejledning om forebyggelse af 

smittespredning målrettet dagtilbud. 

 

Der kan komme opdateringer af den generelle vejledning 

om forebyggelse af smittespredning samt øvrige supple-

rende materialer. 

Hvilke anbefalinger er 

der til hygiejne? [13/5 

kl. 20:10] 

God hygiejne og kontaktreduktion er vigtig for forebyg-

gelse af smittespredning. I prioriteret rækkefølge kommer 

anbefalinger vedrørende hygiejne før kontaktreduktion. 

Anbefalingerne til hygiejne omfatter god håndhygiejne, 

hosteetikette og hyppig rengøring af kontaktpunkter. 

Hænder skal vaskes ved behov, fx ved ankomst, før og 

efter spisning, efter host og nys, efter udendørs leg og 

mellem aktiviteter. 

 

Frekvensen af rengøring bør tilpasses aktiviteten, således 

at der sikres hyppig og gentagen rengøring af kontaktfla-

der i lokaler og situationer med mange besøgende og/el-

ler mange berøringer. I vuggestuer og dagplejere udgør 

gulv og vægge også kontaktflader. Som hovedregel bør 

der gøres rent en gang dagligt, med mindre der er behov 

for mere. 

 

Der henvises endvidere til Håndbog om hygiejne og 

miljø i dagtilbud, som findes her (sst.dk). 

 

Hvad er anbefalingen i 

forhold til at blande 

børn på tværs af grup-

per og stuer, eksempel-

vis i ydertimer eller fe-

rieperioder? [13/5 kl. 

20:10] 

Det er centralt, at stuen eller en tilsvarende gruppeindde-

ling er udgangspunktet for børnenes hverdag, og at der er 

faste voksne omkring børnene. Legepladsen kan med 

fordel fortsat inddeles, så børnene er sammen med børn 

fra egen stue. 

 

Blanding af børn mellem stuer skal begrænses. Børn kan 

dog, når der er få børn tilbage, i mindre omfang samles 

på tværs af et par stuer (helst de samme stuer) i det om-

fang, det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt blandt an-

det i forhold til børnenes trivsel. Dette kunne være i for-

bindelse med ydertimer eller i ferieperioder. 

Hvor mange børn anbe-

fales det, at der maksi-

malt kan være i grupper? 

[13/5 kl. 20:10] 

I den nye vejledning fra Sundhedsstyrelsen anbefales det 

i forbindelse med anden fase af genåbningen, at størrel-

sen på en børnegruppe som udgangspunkt er en typisk 

stuestørrelse eller en tilsvarende gruppeinddeling. 

 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2019/hygiejne-i-daginstitutioner
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2019/hygiejne-i-daginstitutioner
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Dagtilbud med videre uden stuer eller tilsvarende grup-

peinddelinger skal overveje, hvordan der kan organiseres 

faste grupper med et fast personale per gruppe som ud-

gangspunkt for børnenes hverdag. 

 Dagpleje og private pasningsordninger 

Hvilke anbefalinger om 

hygiejne og rengøring 

gælder for dagplejen? 

[13/5 kl. 20:10] 

Antallet af forskellige børn og forældre er mindre i dag-

plejen sammenlignet med institutioner med mange for-

skellige børn. God hygiejne og kontaktreduktion er dog 

også i dagplejen vigtigt for forebyggelse af smittespred-

ning, og der skal generelt være en høj rengørings- og hy-

giejnestandard. 

 

Anbefalingerne til hygiejne omfatter god håndhygiejne, 

fokus på hosteetikette og hyppig rengøring af kontakt-

punkter. Hænder skal vaskes ved behov, fx ved ankomst, 

før og efter spisning, efter host og nys, efter udendørs leg 

og mellem aktiviteter.  Frekvensen af rengøring bør til-

passes aktiviteten, men bør som hovedregel ske en gang 

dagligt, med mindre der er behov for mere. Gulve og 

vægge udgør også kontaktflader i dagplejen. 

 

Der henvises endvidere til Håndbog om hygiejne og 

miljø i dagtilbud, som findes her (sst.dk). 

 

Dagplejen er omfattet af den politiske aftale, der afsætter 

et økonomisk tilskud til ekstra rengøring og hygiejneløft i 

dagtilbud. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Christina Barfoed-Høj 

Kontorchef 

Kontor for Dagtilbud 

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2019/hygiejne-i-daginstitutioner
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2019/hygiejne-i-daginstitutioner

