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Til de kommunale forvaltninger og dagtilbud m.v.  

 

Først og fremmest tak for jeres store og langvarige indsats med at hånd-

tere COVID-19.  

 

Efter en periode, hvor smitten har ligget på et lavt niveau, er den des-

værre igen høj og stigende på grund af den nye Omikron-variant. Derfor 

skal vi nu atter gøre en stor fælles indsats for at holde epidemien under 

kontrol.  

 

Dagtilbud m.v. skal fortsat holdes åbne og følge de samme anbefalinger 

og retningslinjer som tidligere. Derfor vil vi i fællesskab klargøre de gæl-

dende anbefalinger og retningslinjer her:  

 

For dagtilbud m.v. gælder der i øjeblikket en anbefaling om en ugentlig 

test for medarbejdere, der hverken er vaccinerede eller har været smittet 

med COVID-19 inden for de seneste 6 måneder. Derudover anbefales 

det at følge de generelle smitteforebyggende anbefalinger om udluftning, 

rengøring og hygiejne, der findes i Sundhedsstyrelsens vejledning CO-

VID-19: Forebyggelse af smittespredning og Håndbog om hygiejne og 

miljø i dagtilbud. I kan finde informationsmateriale om smitteforebyg-

gende anbefalinger, fx plakater og forældrepjece til dagtilbudsområdet 

m.v., fra Sundhedsstyrelsens kampagne ’Ren Rutine’ på Sundhedsstyrel-

sens hjemmeside her.  

 

I områder med høj lokal smitte anbefales det, at kommunen iværksætter 

følgende tiltag:  

 Skærpet fokus på at efterleve Sundhedsstyrelsens generelle anbefalin-
ger om forebyggelse og håndtering af smittespredning af COVID-19. 

 At dagtilbud indendørs tilrettelægges, så børnene så vidt muligt hol-
der sig inden for egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling. 

 At aflevering og afhentning af børn foregår udendørs, hvis muligt. 

 

Ved håndtering af konkrete smitteudbrud anbefales det, at dagtilbud m.v. 

følger Sundhedsstyrelsens 'Vejledning for håndtering af smitte hos børn i 

grundskoler og dagtilbud m.v.'. Børn, som bliver nære kontakter i forbin-

delse med hustandssmitte, anbefales at følge Sundhedsstyrelsens vejled-

ning COVID-19: Opsporing og håndtering af nære kontakter.  

 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2019/hygiejne-i-daginstitutioner
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2019/hygiejne-i-daginstitutioner
https://www.sst.dk/da/renrutine
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
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Opsporing-og-haandtering-af-naere-kontakter
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Dagtilbud m.v. kan kun afvise børn, hvis de har symptomer på eller er 

smittede med COVID-19. 

 

Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) kan udstede påbud med restriktio-

ner, herunder hel eller delvis lukning af dagtilbud m.v. Aktuelt gives kun 

påbud, hvis STPS vurderer, at smitten er ude af kontrol i det pågældende 

dagtilbud m.v. Ved påbud fra STPS skal kommunerne etablere nødpas-

ning. I op til tre dage efter et påbud fra STPS har dagtilbud m.v. mulighed 

for at dimensionere i det omfang, det er nødvendigt. Det er ikke muligt at 

dimensionere dagtilbud m.v. i anden sammenhæng. 

 

Inden for rammerne af dagtilbudsloven er der en række muligheder for 

at skabe fleksibilitet i forhold til at modvirke det pres, der opleves steder, 

hvor medarbejdere er syge eller i isolation. Konkret kan kommunen fast-

sætte retningslinjer, der giver forældre mulighed for midlertidigt at tage 

deres barn ud af et dagtilbud med efterfølgende garanti for en plads, når 

forældrene ønsker det igen. Ligeledes har kommunen ved optagelse af et 

barn i dagtilbud mulighed for at vurdere barnets tidsmæssige behov for 

pasning og tilbyde barnet en deltids- eller fuldtidsplads, som svarer hertil. 

Endelig har kommunerne løbende mulighed for at vurdere, hvorvidt 

dagtilbuddenes åbningstid modsvarer det lokale behov for pasning. Kra-

vet i dagtilbudsloven er, at den daglige åbningstid skal udgøre et reelt 

pasningstilbud, og at åbningstiden under ét skal fastsættes, så den er eg-

net til at dække det lokale behov for fleksible pasningsmuligheder i dag-

tilbud. Det pædagogiske personale kan derudover opfordre forældre til at 

huske at give besked ved børns sygdom eller fravær i øvrigt, da det kan 

aflaste behovet for vikarer.  

 

Herudover er det muligt at stille krav om fremvisning af coronapas for 

personale i dagtilbud m.v. De specifikke regler for dette fremgår her. Det 

er fortsat muligt for kommunerne at etablere yderligere smitteforebyg-

gende tiltag, hvis det vurderes hensigtsmæssigt lokalt. Det kan fx være at 

opdele børn på stuer eller lignende gruppeinddelinger, at overveje hvordan 

eventuelle sociale arrangementer afholdes eller at indføre anbefaling om 

brug af mundbind, når børn afleveres og afhentes. Personalet kan også 

søge at aftale med deres arbejdsgiver, at de kan bruge visir.  

 

Medarbejdere, der ikke er vaccinerede eller tidligere smittede, vil få mulig-

hed for at få et selvtestkit med hjem i juleferien. Det er op til den enkelte 

kommune at få bestilt selvtest til dagtilbuddene, og dagtilbud er selv an-

svarlige for, hvordan og hvornår de distribuerer testene. Fra d. 5. januar 

2022 udvides muligheden for at få selvtestkit med hjem til alle medarbej-

dere, både vaccinerede og ikke-vaccinerede. Fra d. 5. januar 2022 opfor-

dres alle medarbejdere ligeledes til to ugentlige test.  

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/dagtilbud#a865be4ee5374784b03e54561f611b00
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På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside kan man få et sam-

let overblik over retningslinjer og vejledninger fra ministeriet og Sund-

hedsstyrelsen om COVID-19, ligesom der findes svar på en lang række 

spørgsmål om COVID-19. 

 

Der er etableret et enormt vaccinations-setup, der kan håndtere den 

store opgave, vi står over for både ift. revaccination med 3. stik og vacci-

nation af børn. Der er også etableret et landsdækkende statsligt testcen-

ter-setup, så vi kan mindske smittespredning. 76,6 procent af befolknin-

gen er færdigvaccinerede, og COVID-19 fører sjældent til alvorlig syg-

dom og dødsfald for vaccinerede. Derudover er der åbnet for vaccina-

tion af børn på 5-11 år, så vi kan få bedre kontrol med epidemien samt 

mindske spredning af smitte i familien og dermed passe på de ældre og 

sårbare familiemedlemmer. Regeringen har tilkendegivet, at den også i 

2022 vil være indstillet på at sikre de fornødne ressourcer til at finansiere 

COVID-19-indsatsen i kommunerne, herunder ekstra rengøring.   

 

Hvis vi alle følger anbefalingerne, kan vi forhåbentlig undgå, at der bliver 

behov for restriktioner på dagtilbudsområdet. Vi har stor tiltro til, at vi i 

fællesskab kan lykkes med dette. Vi ved, I knokler for at sikre trygge 

rammer for vores børn. Det skal I have en stor tak for. 

 

Med venlig hilsen 

 

Thomas Gyldal Petersen 

Formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg 

 

&  

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 

Børne- og undervisningsminister 

 

 
 

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

