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Til chefer for dagtilbudsområdet 

 

   

 

Nyhedsbrev til chefer for dagtilbudsområdet vedr. COVID-19   

(uge 23) 

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 3. juni kl. 17:00 til 11. juni kl. 17:00. 

 

Du kan løbende finde information fra  

Børne- og Undervisningsministeriet her:  

 

- Spørgsmål og svar  

- Hotline og hjælp  

- Udsendte breve om COVID-19  

- Love og bekendtgørelser 

 

 

Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet  

Aftale om udfasning af COVID-19-restriktioner  
Regeringen er sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Fol-

keparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Li-

beral Alliance samt Alternativet blevet enige om en plan for udfasning af 

alle restriktioner indført som led i håndteringen af COVID-19 gældende 

fra den 14. juni 2021. 
 

For dagtilbudsområdet vil aftalen betyde følgende pr. 14. juni 2021: 

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/lovgivning-og-retningslinjer/boerne-og-undervisningsministeriets-breve-om-covid-19
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/love-og-bekendtgoerelser
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 Der overgås til fokus på at efterleve sundhedsmyndighedernes gene-

relle smitteforebyggende anbefalinger for hygiejne, rengøring og ud-

luftning mv., som beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning ”CO-

VID-19: Forebyggelse af smittespredning”.  

 Anbefalinger om afstand ophæves.  

 Krav om mundbind/visir ophæves, men det vil fortsat være en ret 

for pædagogisk personale i dagtilbud at bære visir.  

 Anbefalinger om organisering ophæves, så det fx igen bliver muligt 

at samle børn på tværs af stuer/tilsvarende gruppeinddelinger samt 

at aflevere og hente børnene både indendørs og udendørs. I den 

forbindelse ophæves også anbefalinger om afholdelse af forskellige 

typer af arrangementer og aktiviteter. 

 

Personale i dagtilbud opfordres fortsat til at lade sig teste to gange ugent-

ligt, også selvom den pågældende ikke har symptomer eller i øvrigt har 

grund til at have mistanke om at være smittet. Opfordringen gælder per-

sonale i både offentlige og private dagtilbud mv. Opfordringen ophæves 

pr. 1. september 2021, idet der dog fortsat i relevant omfang vil gælde 

opfordring til test for ansatte, der ikke er vaccineret. 

 

Ved iværksættelse af dimensionering skal der igen, pr. 1. august 2021, ske 

indberetning til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Det gælder både 

generelt og for dagtilbud beliggende i sogne og kommuner, der nedluk-

kes automatisk. 

 

Læs aftalen som gælder fra 11. juni 2021 her (justitsministeriet.dk). 

 

På den baggrund er retningslinjer for dagtilbud blevet opdateret. Ret-

ningslinjerne vil gælde fra den 14. juni 2021. 

Se de opdaterede retningslinjer her (uvm.dk). 

 

Der vil fortsat gælde skærpede retningslinjer for dagtilbud i tilfælde af au-

tomatisk nedlukning af sogne og kommuner. Ny version af de skærpede 

retningslinjer følger snarest, hvor kravet om mundbind/visir er skrevet 

ud. 

 

Spørgsmål og svar på uvm.dk opdateres snarest på baggrund af justerin-

ger af retningslinjerne.  

 

Senest udstedte bekendtgørelser på Børne- og Undervisningsministeriets område 

Nedenfor findes links til de senest udstedte bekendtgørelser på Børne- 

og Undervisningsministeriets område som følge af COVID-19.  

 

 Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige re-

striktioner for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. 

på Børne- og Undervisningsministeriets område i forbindelse 

med håndtering af covid-19 (retsinformation.dk).  

https://www.justitsministeriet.dk/pressemeddelelse/aftale-om-udfasning-af-restriktioner-fra-11-juni-2021/
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1137
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1137
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1137
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1137
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 Bekendtgørelse om restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav 

om mundbind m.v. og coronapas på videnpædagogiske aktivi-

tetscentre og lignende på Børne- og Undervisningsministeriets 

område i forbindelse med håndtering af covid-19 (retsinforma-

tion.dk).  

 

 

Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 23 med relevans for 
dagtilbud  
 

På siden om dagtilbud er der offentliggjort følgende nye eller opdaterede 

spørgsmål:  

 

 Hvad gælder for nære kontakter, som tidligere har været smit-

tet med ny corona-virus? 

 

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

 

Annegrete Larsen  Sigrid Ingeborg Knap 

Kontorchef   Teamleder 

 

Center for Udgående Kvalitetsarbejde 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet  

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1136
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1136
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1136
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1136
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/dagtilbud

