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Til chefer for dagtilbudsområdet 

 

   

 

Nyhedsbrev til chefer for dagtilbudsområdet vedr. COVID-19   

(uge 5) 

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 29. januar kl. 8.00 til og med 8. februar kl. 17.00. 

 

 

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  

Genoptagelse af undervisning ved fysisk fremmøde for elever i 0.-4. klasse 

Sundhedsministeriet udsendte 1. februar en pressemeddelelse om, at re-

geringen på baggrund af anbefalinger fra Indsatsgruppen, herunder sund-

hedsmyndighederne, har besluttet at lempe restriktionerne forsigtigt med 

genåbning af skolernes mindste klasser. I bunden af pressemeddelelsen 

er der link til pjecen Genoptagelse af undervisning ved fysisk fremmøde for elever i 

0.-4. klasse samt nyhed fra Statens Serum Institut med prognoser for 

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
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smittetal og indlæggelser ved scenarier for genåbning af 0.-4. klasse i 

grundskolen. 

 

Læs pressemeddelelsen om genoptagelse af undervisning ved fysisk 

fremmøde for de yngste m.m. her (sum.dk) 

 

Forlængelse af forsamlingsforbuddet 

Forsamlingsforbuddet på 5 personer er forlænget til 1. marts.  

 

Se bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forbud mod større 

forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i 

forbindelse med håndtering af covid-19 her. 
 

Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet  

De mindste klasser kan komme tilbage i skole 

Børne- og Undervisningsministeriet offentliggjorde den 2. februar en ny-

hed om regeringens beslutning om at lade elever i børnehaveklassen og 

1.-4. klasse komme tilbage i skole, SFO og klub fra mandag den 8. fe-

bruar. Beslutningen er truffet på baggrund af en indstilling fra indsats-

gruppen, herunder sundhedsmyndighederne. 

 

Genåbningen betyder, at børn kan overgå fra dagtilbud til genåbnede fri-

tidshjem eller skolefritidsordninger henover foråret, i de kommuner der 

har planlagt hermed.   

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lukning og genåbning 

samt andre særlige restriktioner for skoler og uddannelsesinstitutioner 

m.v. i forbindelse med håndtering af covid-19 findes her.  

 

Læs nyheden om de mindste klasser her (uvm.dk) 

 

Krav om mundbind i dagtilbud mv. 
Pr. 8. februar 2021 gælder der krav om mundbind for forældre og andre 
besøgende på 12 år eller derover i dagtilbud mv, hvis de befinder sig in-
dendørs. Pædagogisk personale og andet personale i dagtilbud mv. har en 
centralt fastsat ret til at anvende visir indendørs i dagtilbud, hvis de på-
gældende ønsker det. 
 

På denne baggrund er retningslinjerne for dagtilbud blevet opdateret. De 

findes her.  

 

Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. på serveringssteder, i detail- 

og engroshandlen, kultur- og kirkeinstitutioner, idræts- og foreningsfaci-

liteter, i jobcentre, i borgerservicecentre, i dagtilbud, på skoler og uddan-

nelsesinstitutioner m.v. i forbindelse med håndtering af covid-19 findes 

her. 

 

 

https://sum.dk/nyheder/2021/februar/genoptagelse-af-undervisning-ved-fysisk-fremmoede-for-elever-i-0-4-klasse
https://sum.dk/nyheder/2021/februar/genoptagelse-af-undervisning-ved-fysisk-fremmoede-for-elever-i-0-4-klasse
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/185
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/178
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/feb/210202-de-mindste-klasser-kan-komme-tilbage-i-skole
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/dagtilbud
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/176
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Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 5 med relevans for dagtilbud 

 

På siden om dagtilbud er der offentliggjort følgende nye eller opdaterede 

spørgsmål og svar: 

 Er der krav om brug af mundbind eller visir, når forældre og an-

dre besøger dagtilbud, grundskoler, SFO, fritidshjem, klubtilbud 

mv.? 

 Er der krav til dagtilbud, grundskoler og SFO, fritidshjem, klubtil-

bud mv. om at opsætte informationsmaterialer om kravet om 

mundbind eller visir og om mulighed for bortvisning ved mang-

lende efterlevelse af kravet? 

 Kan dagtilbud, grundskoler, SFO, fritidshjem, klubtilbud mv. afvise 

besøgende, som ikke bærer mundbind/visir? 

 Hvilke undtagelser gælder der fra kravet om at bruge mundbind el-

ler visir?  

 Kan et dagtilbud, en skole eller uddannelsesinstitution kræve, at et 

barn/en elev/kursist eller medarbejder skal tage en COVID-19 test, 

hvis vedkommende er hjemsendt som følge af symptomer på CO-

VID-19, eller er hjemsendt fordi personen er identificeret som nær 

kontakt til en smittet? 

 Hvis et barn, en elev, kursist, deltager eller ansat er nær kontakt til 

en smittet person, og tager en hurtig test frem for en PCR-test, kan 

vedkommende så møde frem i dagtilbud, til undervisning, nødpas-

ning, eksamen mv. umiddelbart efter et negativ testsvar? 

 Hvilke anbefalinger er der til hygiejne og rengøring i dagtilbud m.v., 

herunder af legetøj? 

 Gælder der samme anbefalinger til rengøring i dagplejen som i dag-

institutionerne?  

 Hvem kan træffe beslutning om dimensionering? 

 Hvilke arrangementer bør aflyses i dagtilbud, på grundskoler, fritids-

tilbud og ungdoms- samt voksenuddannelser? 

 

Se de nye eller opdaterede spørgsmål vedrørende dagtilbud her (uvm.dk) 
 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Annegrete Larsen                                                Sigrid Ingeborg Knap 

Kontorchef                                                          Teamleder 

Center for Udgående Kvalitetsarbejde 

 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet  

 

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/dagtilbud
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/dagtilbud

