
Uddybende tekst om bekendtgørelse om midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud og 

om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning omfattet af COVID-19 

foranstaltninger.  

Nye regler om nødundervisning 

En skoles eller institutionens pligt til at give nødundervisning vil som noget nyt også kunne være en 

følge af, at skolen eller institutionen iværksætter foranstaltninger mod COVID-19 (alene) på baggrund 

af en eller flere sundhedsfaglige anbefalinger herom.  

Pligten til at iværksætte nødundervisning kan herefter opstå på baggrund af  

- sundhedsmyndighedernes regler og påbud 

- sundhedsmyndighedernes anbefalinger.  

Skolen og institutionen kan dog kun iværksætte nødundervisning, hvis den ikke ved mindre vidtgående 

foranstaltninger mod COVID-19 kan give almindelig undervisning.  

Nødundervisning er således fortsat alene drevet af nødvendighed. Skoler og institutioner skal derfor 

fortsat som udgangspunkt gennemføre normal undervisning. 

Faktaboks 

Opmærksomhedspunkter 

- Hvis en elev er konstateret smittet med COVID-19, er det den sundhedsfaglige anbefaling, at 
eleven ikke møder frem på skolen. Hvis elevens tilstand tillader det, giver skolen 
nødundervisning til eleven. 

- Hvis en eller flere elever – efter sundhedsfaglige anbefalinger – skal smittetestes, er den 
sundhedsfaglige anbefaling, at de ikke møder frem på skole, hvis de afventer svar på 
testresultatet. Skolen giver umiddelbart disse elever nødundervisning.  

- Er der tale om hele hold eller klasser, skal der indsendes en formular til Styrelsen for 
Undervisning og Kvalitet, og der skal ske offentliggørelse på skolens hjemmeside om 
nødundervisningen.  

Nye regler om dimensionering af dagtilbud 

Som noget nyt kan kommunen i helt ekstraordinære tilfælde iværksætte en dimensionering af det 

enkelte dagtilbud.  

Dette kan dog alene ske på baggrund af nye eller genindførte regler, påbud eller anbefalinger fra 

sundhedsmyndighederne, der konkret betyder, at ikke alle børn kan være i dagtilbuddet på almindelig 

vis.  

En dimensionering kan ikke iværksættes, hvis det er muligt at give alle børn ophold i institutionen på 

almindeligvis ved brug af en eller flere mindre vidtgående foranstaltninger mod COVID-19.   

Dimensionering kan for eksempel ske ved at afgrænse timerne, barnet er i dagtilbuddet med videre, 

prioritere mellem børn i forhold til den tid, de er i dagtilbuddet, anvende andre lokaler eller anvende 

forskudte mødetidspunkter med videre. 



Der er udarbejdet en formular, som skal indsendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, når 

dimensioneringen iværksættes. Samtidig skal begrundelsen for dimensioneringen offentliggøres på 

kommunens eller dagtilbuddets hjemmeside.  

Nye procedureregler   

Nødundervisning 

A. Hvis der lokalt på en skole eller institution skal iværksættes foranstaltninger for at følge nye eller 

genindførte retningslinjer eller anbefalinger fra sundhedsmyndighederne, kan skolen eller 

institutionen blive forpligtet til igen at give nødundervisning til sine elever. Det bliver den, hvis 

den er nødt til det, fordi den ikke kan give almindelig undervisning til de berørte elever, 

kursister og deltagere.  

I sådanne tilfælde går skolen umiddelbart i gang med nødundervisningen.  

Nødundervisning skal iværksættes i så kort en periode som muligt og – i første omgang - 

maksimalt fire uger.  

Når nødundervisningen iværksættes, skal kommunalbestyrelsen eller den ansvarlige bestyrelse 

begrunde, hvorfor det er nødvendigt at iværksætte nødundervisning, og hvad der ligger til grund 

herfor.  

Kommunalbestyrelsen eller den ansvarlige bestyrelse skal anvende "Formular for beslutning om 

midlertidig genoptagelse eller forlængelse af nødundervisning”, der ligger på styrelsens 

hjemmeside. Formularen skal sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Begrundelsen 

skal samtidig offentliggøres på skolens eller institutionens hjemmeside.  

B. I helt særlige tilfælde kan kommunalbestyrelsen eller den ansvarlige bestyrelse forlænge den første 

periode med nødundervisning i op til to uger. Det er i helt særlige tilfælde muligt at forlænge flere 

gange.  

Kommunalbestyrelsen eller den ansvarlige bestyrelse skal begrunde, hvorfor nødundervisningen 

forlænges.  

Kommunalbestyrelsen eller den ansvarlige bestyrelse skal anvende "Formular for beslutning om 

midlertidig genoptagelse eller forlængelse af nødundervisning”. Formularen skal sendes til 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Begrundelsen skal samtidig offentliggøres på skolens 

eller institutionens hjemmeside. 

En beslutning om at forlænge kan tidligst træffes ugen før den igangværende periode med 

nødundervisning udløber og skal senest træffes og offentliggøres inden den igangværende 

periode udløber.  

I visse tilfælde skal kommunalbestyrelsen eller den ansvarlige bestyrelse ikke indsende en formularer til 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Det drejer sig om tilfælde, hvor nødundervisningen kun 

omfatter en eller flere enkelte elever, kursister eller deltager, der af sundhedsmæssige grunde er vurderet 

til ikke at skulle møde fysisk frem til undervisningen. I sådanne tilfælde iværksættes nødundervisning 

for den eller de pågældende umiddelbart.   

https://www.stukuvm.dk/aktuelt/formularer-om-noedundervisning


Fritagelsen fra at indsende en formular gælder dog ikke i tilfælde, hvor nødundervisningen omfatter 

hele hold eller klasser.  

Faktaboks  

Formularen skal udfyldes i følgende tilfælde:  

- Iværksættelse af nødundervisning 
Skolen eller institutionen har iværksat nødundervisning i en periode på højst fire 
kalenderuger.  

Eksempel:  
Sundhedsmyndighederne udsender en anbefaling om to meters afstand på 
skolen/institutionen. Skolen/institutionen har ikke mulighed for at imødekomme dette 
afstandskrav på grund af pladsmangel og ikke-tilstrækkelig lærerkapacitet, og den ansvarlige 
kommunalbestyrelse eller bestyrelse for skolen/institutionen træffer derfor beslutning om, at 
skolen/institutionen må foretage nødundervisning.  

Eksempel:  
Halvdelen af en folkeskoles lærerstab hjemsendes på baggrund af sundhedsfaglige 
anbefalinger om selvisolering. Den ansvarlige kommunalbestyrelse træffer derfor beslutning 
om, at skolen foretager nødundervisning, indtil lærerkapaciteten igen er normaliseret, 
herunder ved anvendelse af vikarer. 

- Forlængelse af nødundervisning 
Den ansvarlige kommunalbestyrelse (kommunale skoler/institutioner) eller bestyrelse 
(selvejende skoler eller institutioner) har helt ekstraordinært truffet beslutning om at forlænge 
perioden for skolens eller institutionens nødundervisning i højst to kalenderuger.  

Eksempel:  
Den ansvarlige kommunalbestyrelse eller bestyrelse for skolen/institutionen træffer den 28. 
august 2020 en beslutning om at forlænge perioden med nødundervisning på 
skolen/institutionen med yderligere to kalenderuger, fra den 31. august til den 11. september 
2020, men begrænser samtidig omfanget af nødundervisningen væsentligt og iværksætter 
samtidig en række tiltag på skolen/institutionen med henblik på at undgå en yderligere 
forlængelse af nødundervisningen, når de to kalenderuger er gået. 

Dimensionering på dagtilbudsområdet 

Dimensioneringen skal iværksættes i så kort en periode som muligt og – i første omgang - maksimalt 

fire uger. 

Kommunalbestyrelsen eller den ansvarlige bestyrelse eller leder i private dagtilbud eller 

pasningsordninger skal begrunde, hvorfor det er nødvendigt at iværksætte dimensionering, og hvad der 

ligger til grund herfor.  



Kommunalbestyrelsen eller den ansvarlige bestyrelse eller leder i private dagtilbud eller 

pasningsordninger skal anvende "Formular for beslutning om midlertidig dimensionering af dagtilbud 

m.v.”, der ligger på styrelsens hjemmeside.  

Formularen skal sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Begrundelsen skal samtidig 

offentliggøres på kommunens eller dagtilbuddets hjemmeside.  

I helt særlige tilfælde kan den første periode med dimensionering forlænges i op til to uger. Det er i helt 

særlige tilfælde muligt at forlænge flere gange.  

Kommunalbestyrelsen eller den ansvarlige bestyrelse eller leder i private dagtilbud eller 

pasningsordninger skal begrunde, hvorfor dimensioneringen forlænges.  

Kommunalbestyrelsen eller den ansvarlige bestyrelse eller leder i private dagtilbud eller 

pasningsordninger skal anvende "Formular for beslutning om midlertidig dimensionering af dagtilbud 

med videre.”, der ligger på styrelsens hjemmeside. 

Faktaboks 

Formularen skal udfyldes i følgende tilfælde: 

- Iværksættelse af dimensionering:  
Kommunen/det private dagtilbud/pasningsordningen har som følge af foranstaltninger mod 
COVID-19 helt ekstraordinært foretaget dimensionering i en periode på højst fire 
kalenderuger.  

Eksempel:  
Sundhedsmyndighederne udsender en afstandsanbefaling i dagtilbuddet/pasningsordningen. 
Dagtilbuddet/pasningsordningen har ikke mulighed for at imødekomme dette afstandskrav 
på grund af pladsmangel og ikke-tilstrækkelig personalemæssig kapacitet, herunder heller ikke 
via anvendelse af vikarer eller fleksibel anvendelse af kapacitet på tværs af dagtilbud i 
kommunen, og dagtilbuddet/pasningsordningen må derfor foretage dimensionering. 

Eksempel:  
Halvdelen af det pædagogiske personale i dagtilbuddet/pasningsordningen hjemsendes på 
baggrund af sundhedsfaglige anbefalinger om selvisolering. Dagtilbuddet/pasningsordningen 
må derfor foretage dimensionering, indtil omfanget af pædagogisk personale igen er 
normaliseret, herunder ved anvendelse af vikarer eller fleksibel anvendelse af kapacitet på 
tværs af dagtilbud i kommunen.   

- Forlængelse af dimensionering:  
Kommunen/det private dagtilbud/pasningsordningen har helt ekstraordinært truffet 
beslutning om at forlænge perioden for dimensionering i højst to kalenderuger.  

Eksempel: 
Kommunen/det private dagtilbud/pasningsordningen træffer den 28. august 2020 en 
beslutning om at forlænge perioden med dimensionering med yderligere to kalenderuger, fra 
den 31. august til den 11. september 2020, men begrænser samtidig omfanget af 
dimensioneringen væsentligt og iværksætter samtidig en række tiltag på 

https://www.stukuvm.dk/aktuelt/formularer-om-noedundervisning


dagtilbuddet/pasningsordningen med henblik på at undgå en yderligere forlængelse af 
dimensioneringen, når de to kalenderuger er gået. 
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