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Til chefer for dagtilbudsområdet   

 

   

 

Nyhedsbrev til chefer for dagtilbudsområdet vedr. CO-
VID-19 (uge 33) 

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 er første nyhedsbrev 

efter sommerferien, og medtager ændringer frem til 20. august kl. 14.00) 

 

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  

Indberetning ved nødundervisning og dimensionering 

Indberetning ved nødundervisning og dimensionering skal foretages se-

nest den 5. og den 20. i måneden for den forudgående halve måned, 

hvis der i perioden er nødundervist eller dimensioneret. Perioderne 

går fra den 1.-15. i en måned og fra den 16.-31. i måneden (eller sid-

ste hverdag i måneden). 

 

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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Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skal ikke modtaget en indbe-

retning i tilfælde af nødundervisning af en eller flere enkelte elever, 

men kun når hele klasser, hold mv. nødundervises.  

 

Styrelsen skal heller ikke modtage en indberetning, hvis skolen, insti-

tutionen eller dagtilbuddet i en periode er fritaget fra kravet om ind-

beretning. Ministeriet kan fx som følge af udmeldte regionale restrik-

tioner have fritaget skoler, institutioner eller dagtilbud i udvalgte 

kommuner eller regioner fra at indberette til styrelsen. 

 

Information om eventuelle fritagelser fra indberetning vil fremgå af 

gældende retningslinjer eller i øvrigt på Børne- og Undervisningsmi-

nisteriets hjemmeside. Ingen uddannelsesområder eller regioner er 

aktuelt fritaget for indberetning, jf. gældende retningslinjer.  

 

Procedurer for indberetning om nødundervisning og dimensionering 

samt indberetningsskema til brug herfor kan ses her (stukuvm.dk). 

Nyt fra Sundhedsmyndighederne 

Overgangsvejledning for håndtering af smitte 

Sundhedsstyrelsen har den 6. august 2021 udsendt ”Overgangsvejledning 

for håndtering af smitte på dagtilbuds-, undervisnings- og uddannelses-

området”.  

 

Med vejledningen lemper Sundhedsstyrelsen retningslinjer for håndtering 

af smitteudbrud på skoler og institutioner. Lempelserne betyder, at sko-

ler og institutioner i højere grad end hidtil kan forblive åbne ved smitte-

tilfælde.   

 

Overgangsvejledning for håndtering af smitte på dagtilbuds-, undervis-

nings- og uddannelsesområdet kan læses her (sst.dk).  

Nye retningslinjer for nære kontakter 

Sundhedsstyrelsen har den 18. august 2021 opdateret retningslinjerne for 

opsporing af nære kontakter. Således gælder det nu, at afstandskriteriet 

for at være en nær kontakt ændres til 1 meter i alle situationer. Det vil 

sige, at man nu er nær kontakt, hvis man har været tættere end 1 meter 

på en smittet person med COVID-19 i mere end 15 minutter – uanset si-

tuationen.  

 

Den nuværende ”Overgangsvejledning for håndtering af smitte på dagtil-

buds-, undervisnings- og uddannelsesområdet” er ikke opdateret efter 

nyeste retningslinjer for afstand og opsporing af nære kontakter, hvorfor 

det fortsat fremgår, at man i situationer med øget risiko for smitte (ved 

fx sang eller fysisk anstrengelse) er nær kontakt inden for 2 meter og ikke 

https://www.stukuvm.dk/aktuelt/procedure-for-indberetning-om-noedundervisning-og-dimensionering
https://www.stukuvm.dk/aktuelt/procedure-for-indberetning-om-noedundervisning-og-dimensionering
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Retningslinje---Haandtering-af-smitte-paa-dagtilbudsundervisnings-og-uddannelsesomraadet
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Retningslinje---Haandtering-af-smitte-paa-dagtilbudsundervisnings-og-uddannelsesomraadet
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de 1 meter, som nu er gældende. Vejledningen vil snarest muligt blive 

rettet. 

 

COVID-19: Opsporing og håndtering af nære kontakter kan læses her 

(sst). 

Publikation om forebyggelse af smittespredning 

Sundhedsstyrelsen har den 11. august 2021 udsendt publikation ”CO-

VID-19: Forebyggelse af smittespredning”. Publikationen samler en 

række generelle anbefalinger for forebyggelse af smittespredning.   

 

COVID-19: Forebyggelse af smittespredning kan læses her (sst).   

Senest udstedte bekendtgørelser på Børne- og Undervisningsmini-

steriets område  

Nedenfor findes links til de senest udstedte bekendtgørelser på Børne- 

og Undervisningsministeriets område som følge af COVID-19. Bekendt-

gørelserne er ændret på baggrund af nye incidensgrænser for automatisk 

nedlukning af kommuner og sogne. 

 

 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).  

 Bekendtgørelse om restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om 

mundbind m.v. og coronapas på videnpædagogiske aktivitetscentre 

og lignende på Børne- og Undervisningsministeriets område i for-

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

 
Retningslinjer 
De generelle retningslinjer for dagtilbud, grundskoler, frie fagskoler og 

kostafdelinger på fri- og privatskoler, ungdoms- og voksenuddannelser er 

blevet justeret på baggrund af Sundhedsstyrelsens overgangsvejledning 

om håndtering af smitte. Der er tale om mindre konsekvensrettelser i 

forhold til vejledningen. Der er desuden foretaget mindre sproglige juste-

ringer samt fjernet henvisning til regler, der er udløbet ol.  

 

Retningslinjer kan læses her (uvm.dk). 

Seneste nye spørgsmål/svar på uvm.dk publiceret efter 1. 
august 2021 med relevans for dagtilbudsområdet  

Dagtilbud 

De seneste nye eller opdaterede spørgsmål om dagtilbud fremgår neden-

for:  

 

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/Nye-retningslinjer-for-naere-kontakter
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/Nye-retningslinjer-for-naere-kontakter
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1668
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1668
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1668
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1668
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1668
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1668
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1668
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1668
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
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 Hvad gælder for test af personale i dagtilbud? 
 Kan dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner, bede foræl-

dre til et barn eller bede en elev eller medarbejder om oplys-

ninger om, hvorvidt der er foretaget en test? 
 Hvem er en nær kontakt?  
 Kan et dagtilbud, en skole eller uddannelsesinstitution kræve, 

at et barn/en elev/kursist eller medarbejder skal tage en CO-

VID-19 test, hvis vedkommende er hjemsendt som følge af 

symptomer på COVID-19, eller er hjemsendt fordi personen 

er identificeret som nær kontakt til en smittet?  
 Hvordan håndteres smittetilfælde i relation til dagtilbud 

mv./skolen/institutionen? 

 Må dagtilbud mv., skolen eller uddannelsesinstitutionen afvise 

at modtage børn og unge, der er nære kontakter, men som 

ikke følger sundhedsmyndighedernes anbefaling om at blive 

hjemme, samt børn og unge som ikke overholder anbefalin-

gen om selvisolation efter hjemkomst fra rejser?  
 Hvad gælder for nære kontakter, som tidligere har været smit-

tet med ny corona-virus? 
 Få overblik over Sundhedsstyrelsens anbefaling på dagtilbuds-

området  
 Læs mere om sundhedsstyrelsens anbefalinger  
 Hvornår skal en kommune meddele påbud om nedlukning i 

sogne eller hele kommunen, og hvem er omfattet?  

 

Se de seneste nye eller opdaterede spørgsmål om 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
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