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Nyhedsbrev om genåbning af dagtilbud – uge 20, nr. 2 

Kommuner og dagtilbud har siden regeringens udmelding om anden fase 

af genåbningen torsdag den 7. maj 2020 arbejdet hårdt for at planlægge 

en sundhedsmæssig forsvarlige tilrettelægning af genåbningens fase 2 på 

dagtilbudsområdet. Det arbejdet vil ministeriet gerne kvittere for.  

 

Børne- og Undervisningsministeriet og Sundhedsstyrelsen har dog også i 

de sidste par dage lyttet sig til en stor efterspørgsel efter mere detaljerede 

og retningsangivende sundhedsfaglige anbefalinger for både dagtilbuds- 

og grundskoleområdet.  

 

Det har Børne- og Undervisningsministeriet og Sundhedsstyrelsen haft 

en tæt dialog om, og på den baggrund er der udarbejdet følgende nye el-

ler reviderede materialer, spørgsmål/svar mv. 

 

Nyt notat fra Sundhedsstyrelsen: 'Oversættelse til dagtilbud og 

skoler af generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespred-

ning' 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et notat, der skal hjælpe dagtilbud og 

skoler med at oversætte de generelle sundhedsfaglige anbefalinger om fo-

rebyggelse af smittespredning til dagtilbuds- og skoleområdet.  

 

Notatet er vedlagt nyhedsbrevet her til jeres orientering og kan i øvrigt 

findes her.  

 

Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer for genåbning 

er forenklet 

Ministeriets retningslinjer for genåbning af dagtilbud er forenklet, så ind-

hold om sundhedsfaglige anbefalinger er erstattet af link til ovennævnte 

notat fra Sundhedsstyrelsen.  

 

Retningslinjerne kan findes her. 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/genaabning
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/genaabning
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Reviderede og nye spørgsmål/svar på uvm.dk/corona  

Følgende reviderede og nye spørgsmål/svar kan nu findes på ministeriets 

hjemmeside. Alle spørgsmål/svar kan findes her. 

 
Spørgsmål Svar 

 Vejledning og anbefalinger 

Hvilke anbefalinger gæl-

der for dagtilbud i an-

den fase af genåbnin-

gen? [15/5 kl. 13:45] 

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. 

 

Grundelementerne er i prioriteret rækkefølge, 1) isolation 

af personer med symptomer fx i eget hjem eller på syge-

hus, 2) hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne 

og kontaktpunkter samt 3) kontaktreduktion med fokus 

på afstand, hyppighed, varighed og barrier. 

 

Den generelle anbefaling om 1 meters afstand, for så vidt 

angår børns leg og personalets omsorg og arbejde med 

børnene, 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 bl.a. 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 fx 

hente-bringe-situationer, forældresamtaler el.lign. 
Hvilke anbefalinger og 

krav gælder ikke længere 

i anden fase af genåb-

ningen? [15/5 kl. 13:45] 

I den nye vejledning fra Sundhedsstyrelsen indgår føl-

gende tidligere anbefalinger ikke længere: 

 En skærpet anbefaling om et frit gulvareal på 6 m2 pr. 

barn i vuggestuer og 4 m2 pr. barn i børnehaver, dog 

fortsat det gældende Bygningsreglement. 

 At børn skal sidde med 2 meters afstand til hinanden 

under spisning, der er reduceret til som udgangspunkt 

1 meter. 

 At børn skal opdeles i mindre grupper (fx fem børn 

ved leg udenfor og to-tre børn ved leg indenfor), dog 

fortsat anbefaling om faste grupper. 

 

Du kan her finde og læse den nye vejledning fra Sund-

hedsstyrelsen om forebyggelse af smittespredning, der 

også gælder for dagtilbudsområdet (sst.dk). 

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar
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/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning
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Erstatter den nye gene-

relle vejledning den tid-

ligere sektorspecifikke 

vejledning til genåbning 

af dagtilbud? [15/5 kl. 

13:45] 

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. Der henvises herudover generelt til 

Sundhedsstyrelsens 'Håndbog om hygiejne og miljø i 

dagtilbud', som findes her, samt vejledningen 'Smit-

somme sygdomme hos børn og unge', som findes her. 

Hvilke anbefalinger er 

der til hygiejne? [15/5 

kl. 13:45] 

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 og hyppig hånd-

hygiejne, 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, mellem aktiviteter, efter toiletbesøg og ved bleskift.  

 

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 (herunder legetøj der lø-

bende er i brug), med mindre der er behov for mere. 

 

Der henvises endvidere til Håndbog om hygiejne og 

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

 

Det skal bemærkes, at det fremgår af håndbogen, at 

håndsprit frarådes til børn. Sundhedsstyrelsen har præci-

seret, at håndsprit godt kan benyttes til børn, hvilket for-

ventes opdateret i kommende udgave. 

 

Hvad er anbefalingen i 

forhold til at blande 

børn på tværs af grup-

per og stuer, eksempel-

vis i ydertimer eller fe-

rieperioder? [15/5 kl. 

13:45] 

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 bl.a. i for-

hold til børnenes trivsel. Her er det særligt vigtigt med at 

efterleve anbefalinger om høj rengørings- og hygiejne-

standard. Dette kunne være i forbindelse med ydertimer 

eller i ferieperioder. Samme hensyn er gældende i forhold 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Hygiejne-dagtilbud/Haandbog-om-hygiejne-2019.ashx?la=da&hash=1E2E53FCE556A09AF5EF798E41160E36FA8E6F6F
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Hygiejne-dagtilbud/Haandbog-om-hygiejne-2019.ashx?la=da&hash=1E2E53FCE556A09AF5EF798E41160E36FA8E6F6F
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2013/Smitsomme-sygdomme-hos-boern-og-unge---Vejledning-om-forebyggelse-i-daginstitutioner-skoler-m-v
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2013/Smitsomme-sygdomme-hos-boern-og-unge---Vejledning-om-forebyggelse-i-daginstitutioner-skoler-m-v
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2019/hygiejne-i-daginstitutioner
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2019/hygiejne-i-daginstitutioner
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til at samle børn på tværs af stuer på legepladsen eller 

mellem institutioner i forbindelse med alternativ pasning 

grundet ferier eller helligdage. 

Hvilke anbefalinger er 

der i forhold til målti-

der, herunder om ma-

den skal portionsanret-

tes? [15/5 kl. 13:45] 

Det vigtigste er, at der opretholdes en høj standard for 

hygiejne og rengøring før og efter måltider.  

 

Ved fællesspisning mv. skal der være særligt fokus på 

kontaktflader, eksempelvis bestik eller service der berøres 

af mange brugere, herunder om der med fordel kan sprit-

tes af undervejs eller anvendes engangsredskaber. Der er 

ikke krav om portionsanretning. 

 

Det anbefales, at frokostsituationer så vidt muligt organi-

seres, så der er 1 meter mellem børnene. 

 Dagpleje og private pasningsordninger 

Hvilke anbefalinger om 

hygiejne og rengøring 

gælder for dagplejen? 

[15/5 kl. 13:45] 

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. Derudover gælder det også for dagplejen, 

at det vigtigste er at isolere personer med symptomer fx i 

eget hjem eller på sygehus. 

 

Anbefalingerne til hygiejne omfatter god og hyppig hånd-

hygiejne, fokus på 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, mellem aktiviteter, efter toiletbesøg og ved 

bleskift. Frekvensen af rengøring bør tilpasses aktiviteten, 

men bør som hovedregel ske en gang dagligt, med min-

dre 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. 

Hvis en dagplejer mel-

des syg, kan børnegrup-

pen så komme i gæste-

dagpleje, eller strider 

dette imod de sund-

hedsfaglige retningslin-

jer? Og kan børnene 

derefter komme tilbage i 

deres faste dagpleje, når 

denne raskmeldes? 

[15/5 kl. 13:45] 

Ja. Børn fra en dagpleje kan ved dagplejers sygdom el. 

andet fravær godt komme i en gæstedagpleje. Det er at 

foretrække, at det som udgangspunkt er de samme gæste-

dagplejere, de enkelte børn kommer hos. Det er her vig-

tigt, at anbefalinger vedrørende rengøring og håndhygi-

ejne efterleves. 

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

anbefalinger retningslin-

jer gælder for dagplejer i 

forhold til at mødes på 

tværs af dagplejehjem 

og for at benytte lege-

stuer i dagplejen? [15/5 

kl. 13:45] 

Den generelle vejledning fra Sundhedsstyrelsen gælder 

også for dagplejen og legestuer. Vejledningen kan lø-

bende blive revideret. Du kan finde den nye vejledning 

her. Der henvises endvidere til Håndbog om hygiejne og 

miljø i dagtilbud, som findes her. 

 

Det er muligt, at flere dagplejere med børn mødes i fx le-

gestuer eller på tur, idet øvrige anbefalinger om bl.a. hygi-

ejne og rengøring også gælder her. Dog gerne faste bør-

negrupper. 

 

Den samlede gruppestørrelse bør dog ikke væsentligt 

overstige en typisk stuestørrelse eller en tilsvarende grup-

peinddeling i en daginstitution ligesom det så vidt muligt 

skal være de samme børn, der mødes. 

 

Der er de samme sundhedsfaglige krav til legestuer, som 

er en del af dagplejen, som til dagtilbuddene generelt, jf. 

sundhedsstyrelsens vejledning vedrørende dagtilbud 

(sst.dk). Der skal således tages højde for, at børn leger 

sammen i små grupper, i de samme børnegrupper og 

helst udenfor for at minimere risiko for smitte. 

 

Vær opmærksom på, at vejledningen kan blive opdateret. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Christina Barfoed-Høj 

Kontorchef 

Kontor for Dagtilbud 

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/-/media/Udgivelser/2019/Hygiejne-dagtilbud/Haandbog-om-hygiejne-2019.ashx?la=da&hash=1E2E53FCE556A09AF5EF798E41160E36FA8E6F6F
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Hygiejne-dagtilbud/Haandbog-om-hygiejne-2019.ashx?la=da&hash=1E2E53FCE556A09AF5EF798E41160E36FA8E6F6F

