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Kære dagtilbud, skoler og kommunalbestyrelser 

Siden statsministerens pressemøde den 11. marts 2020 har I alle ydet et 

kæmpe stykke arbejde med at tilpasse jer en ny virkelighed, hvor store 

dele af Danmark er lukket ned. I har på kort tid skullet omstille jer til nye 

regler om nødpasning og nødundervisning, få hverdagen til at fungere i 

uvante rammer og håndtere den bekymring og usikkerhed hos børn, 

unge og forældre, der uvægerligt følger med i sådan en situation. 

Jeg vil gerne sige jer en stor tak for det arbejde. 

Regeringen har, som annonceret på statsministerens pressemøde den 6. 

april 2020, efter nøje vurdering fra sundhedsmyndighederne besluttet, at 

det er muligt og ansvarligt at begynde en gradvis og kontrolleret genåb

ning af Danmark. 

For dagtilbud betyder det, at alle dagtilbud, pasningsordninger og obliga

toriske tilbud fra onsdag den 15. april 2020 kan åbne, så snart kommu

nalbestyrelsen ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer vurderer det for

svarligt. 

For skoler betyder det, at de fra onsdag den 15. april 2020 kan åbne for 

0.-5. klasse samt specialtilbud på alle klassetrin, så snart kommunalbesty

relsen ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer vurderer det forsvarligt. 

SFO, fritidshjem og klubtilbud (for børn op til 5. klasse) vil ligeledes gen

åbne. For fri- og privatskoler er det bestyrelsen, der ud fra Sundhedssty

relsens retningslinjer vurderer, hvornår det er forsvarligt at åbne. 

Efterskoler, frie fagskoler og øvrige skoler med kosttilbud vil fortsat 

skulle holde lukket. Der vil fortsat gælde de hidtidige undtagelser fra luk

ningen for elever, hvis forældre har bopæl i Grønland, på Færøerne eller i 

udlandet, hvis forholdene i hjemmet skønnes at nødvendiggøre, at barnet 

eller den unge ikke hjemsendes, eller hvis den pågældende ikke har et re

elt alternativ til at opholde sig på kostskole mv. 
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I forhold til prøver og eksaminer i grundskolen ophøjes de afsluttende 

standpunktskarakterer, der gives senest muligt på skoleåret, til prøveka

rakterer. Børne- og Undervisningsministeriet fastsætter nærmere regler 

herom. 

Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer for genåbning af dag

tilbud og grundskoler er vedlagt. Der vil snarest muligt blive udstedt en 

bekendtgørelse om genåbningen. 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet vejledninger for genåbningen, som alle 

dagtilbud og skoler skal følge. Vejledningerne findes her:  

• https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Genaabning-af-dagtilbud

• https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Genaabning-af-skoler

På de to links findes henholdsvis: 

• Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud 

• Instruks til ledelser i dagtilbud 

• Instruks til personale i dagtilbud 

• Pjece: Information til personale i dagtilbud 

• Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af skoler og fritids

ordninger 

• Instruks til ledelser i skoler og fritidsordninger 

• Instruks til personale i skoler og fritidsordninger 

• Pjece: Information til personale i skoler og fritidsordninger 

Der gøres opmærksom på, at vejledningerne løbende kan blive opdate

ret. 

Sundhedsstyrelsen vil herudover udsende følgende vejledningsmateriale, 

som også vil blive offentliggjort henover eller efter påske på 

www.sst.dk/corona: 

• Film til børn på de sociale medier  

• Plakater til elever og forældre 

• Plakater til lærere og pædagogisk personale 

• Undervisningsmateriale om COVID-19 og hygiejne 

Børne- og undervisningsministeriet vil understøtte dagtilbud og skoler 

via: 

• Løbende opdatering af spørgsmål-svar her: 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelses-

institutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar

• Hotline om corona: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/informa

tion-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/hotline-

og-hjaelp
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• Pædagogisk og fagligt vejlednings- og inspirationsmateriale på 

EMU.dk 

• Rådgivning fra læringskonsulenter til den konkrete implementering 

Arbejdstilsynet vil udarbejde supplerende vejledning om arbejdsmiljø. 

Derudover vil vi fortsat have stort fokus på i den kommende tid at følge 

med i, hvilke problemstillinger og spørgsmål der uundgåeligt opstår un

dervejs i dagtilbud og på skoler, så vi kan håndtere disse løbende. 

Regeringen er meget opmærksom på, at genåbningen for alle er mindst 

lige så kompliceret, som lukningen var. Det betyder, at vi alle skal gøre 

en ekstra indsats for at få det til at fungere og overkomme de bump på 

vejen, der nødvendigvis vil komme. Jeg takker på for jeres store indsats 

og håber på et godt samarbejde om genåbningen. 

Med venlig hilsen 

Pernille Rosenkrantz-Theil 
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