
 
 

 
 

Værd at vide om sundhedsfaglige anbefalinger til 

dagtilbudsområdet ved genåbningens anden fase 

 

14. maj 2020 

 

 

Der er kommet en ny generel vejledning med opdaterede anbefalinger fra Sund-

hedsstyrelsen om forebyggelse af smittespredning. Den nye vejledning erstatter 

den tidligere vejledning om 'Genåbning af dagtilbud'. Du kan finde den fulde vej-

ledning her.  

  

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-re 
børn ved leg indenfor) 

 

I vejledningen indgår der en generel anbefaling om 1 meter afstand i det offentlige 

rum. Det generelle krav om 1 meters afstand, for så vidt angår børns leg og perso-

nalets omsorg og pædagogiske arbejde med børnene i dagtilbud, gælder ikke. I 

disse situationer er det vigtigt, at der er ekstra opmærksomhed på, at samvær fore-

går inden for stuen, og der er stort fokus på hygiejne. Dog skal afstand på 1 meter 

så vidt muligt overholdes ved fx frokostsituationer, hente-bringe-situationer, for-

ældresamtaler el. lign. 

 

Det er således anbefalingen, at 

 aktiviteter i dagtilbud således organiseres i faste grupper/stuer med et fast an-

tal ansatte per gruppe, og at dette er udgangspunktet for børnenes hverdag.  

 Samtidig gælder anbefalingerne om rengøring og hygiejne for dagtilbud, hvor 

der eksempelvis anbefales hyppig og gentagen rengøring af kontaktflader i lo-

kaler og situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer. I vug-

gestuer og dagplejere udgør gulv og vægge også kontaktflader. Som hovedre-

gel bør der gøres rent en gang dagligt, med mindre der er behov for mere. Jf. 

'Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud', som findes her. 

 

Det er centralt, at stuen eller en tilsvarende gruppeinddeling er udgangspunktet 

for børnenes hverdag, og at der er faste kendte voksne omkring børnene. Dagtil-

bud, der ikke har stuer, forventes at organisere grupperinger af børnene svarende 

til stuer. Legepladsen kan med fordel fortsat inddeles, så børnene er sammen med 

børn fra egen stue. Det betyder også, at blanding af børn mellem stuer skal be-

grænses.  

 

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 omfang, dette er nødvendigt eller hensigts-

mæssigt bl. a. i forhold til børnenes trivsel. Dette kunne være i forbindelse med 

ydertimer eller i ferieperioder. 

 

Genåbningsbekendtgørelsen forlænges efter den 18. maj.  
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