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Til chefer for dagtilbudsområdet  

 

   

 

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

6) 

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 8. februar kl. 17.00 til og med 12. februar kl. 8.00. 

 

 

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 Børne- og Undervisningsministeriet  

 

Evalueringen af den pædagogiske læreplan forventes at blive udskudt igen  

Fristen for at ud udarbejde og evaluere den pædagogiske læreplan bliver 

forventeligt rykket fra den 1. marts 2021 til den 1. juli 2021. 

 

Se nyheden om den forventede udskydning af evalueringen af læreplanen 

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/lovgivning-og-retningslinjer
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/feb/210209-evalueringen-af-den-paedagogiske-laereplan-forventes-at-blive-udskudt
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/feb/210209-evalueringen-af-den-paedagogiske-laereplan-forventes-at-blive-udskudt
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Nye eller opdaterede spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 6 med rele-

vans for dagtilbudsområdet 

 

Dagtilbud 

På siden om dagtilbud er der offentliggjort følgende nye eller opdaterede 

spørgsmål: 

 Hvornår er fristen for udarbejdelsen af og evalueringen af den pæ-

dagogiske læreplan og for den lovpligtige sprogvurdering? 

 Hvilke anbefalinger er der for børn på tværs af grupper i ferier mv.? 

 Er der særlige retningslinjer for børn, der overgår fra dagtilbud til 

genåbnede fritidshjem eller skolefritidsordninger henover foråret? 

 Kan kommende skolestartere fra dagtilbud overgå til fritidshjem el-

ler skolefritidsordninger henover foråret? 

 Skal der om muligt tages særlige hensyn til kommende skolestartere 

i fritidstilbud, hvis der dimensioneres? 

 Hvilke anbefalinger er der til afholdelse af fastelavnsarrangementer i 

dagtilbud, skole, SFO, fritidshjem, klubtilbud m.v.? 

 

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

 

Med venlig hilsen 

Annegrete Larsen Sigrid Knap 

Kontorchef  Teamleder  

 

Center for Udgående Kvalitetsarbejde 

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

