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Til chefer for dagtilbudsområdet  

 

   

 

Nyhedsbrev til chefer for dagtilbudsområdet vedr. COVID-19 (uge 

4) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender et nyhedsbrev til alle chefer 

for dagtilbudsområdet med nyt i relation til COVID-19. 

 

I nyhedsbrevet orienteres der om relevante politiske aftaler, retningslin-

jer, vejledninger samt nye spørgsmål/svar, der er udarbejdet i forbindelse 

med COVID-19.  

 

Området er under stadig udvikling, hvorfor alle opfordres til løbende at 

holde sig orienteret på uvm.dk. Dette nyhedsbrev medtager ændringer 

fra 22. januar kl. 15.00 til og med 29. januar kl. 13.00. 

 

Du kan løbende finde information fra  

Børne- og Undervisningsministeriet her:  

 

- Spørgsmål og svar  

- Hotline og hjælp  

- Udsendte breve om COVID-19  

- Nyheder og lovgivning  

 

 

 

Nyt fra sundhedsmyndighederne  

Forlængelse af skærpede tiltag 

Sundhedsministeriet udsendte 28. januar 2021 en pressemeddelelse om 

forlængelse af skærpede tiltag. Forlængelsen skyldes særligt væksten i den 

smitsomme virusvariant cluster B.1.1.7. I bunden af pressemeddelelsen 

er der link til pjecen ”Forlængelse af skærpede restriktioner” og desuden 

til Statens Serum Instituts seneste risikovurdering. 

Læs Sundhedsministeriets pressemeddelelse her (sum.dk). 

 

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/lovgivning-og-retningslinjer
https://sum.dk/nyheder/2021/januar/2801-forlaengelse-af-skaerpede-tiltag
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Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet  

Skærpede tiltag og restriktioner forlænges til og med den 28. februar 

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort en nyhed om be-

tydningen for dagtilbud- og undervisningsområdet af forlængelsen af de 

skærpede tiltag og restriktioner. Det fremgår her, at dagtilbud mv. fortsat 

holdes åbne, og fortsat organiseres i mindre, faste grupper, hvor det er 

muligt. Forældre opfordres endvidere fortsat til at holde børn hjemme 

fra dagtilbud, hvis det er muligt. Der er herudover fortsat skærpet op-

mærksomhed på at forebygge smitte i dagtilbud. 

Læs nyheden om forlængelsen af de skærpede tiltag og restriktioner her 

(uvm.dk). 
 

Retningslinjer og relevante spørgsmål/svar vil blive opdateret med for-

længelse af de skærpede tiltag og restriktioner.  

 

Fejl i nyhedsbrev den 21. december 2020 

Ministeriet er blevet gjort opmærksom på, at der i nyhedsbrevet fra den 

21. december 2020 indgik en fejl, idet der her stod, at fristen for udarbej-

delse og evalueringen af den styrkede pædagogiske læreplan var udskudt 

til 31. marts 2021. Det er en fejl, og den korrekte frist er den 1. marts 

2021. 
 

 

Med venlig hilsen 

 

Annegrete Larsen  Sigrid Ingeborg Knap 

Kontorchef   Teamleder 

Center for Udgående Kvalitetsarbejde 
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