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Til chef for dagtilbudsområdet
   
 

Nyhedsbrev til dagtilbudsområdet ifm. COVID-19 (uge 49) 

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.
 
Du kan løbende finde information fra 
Børne- og Undervisningsministeriet her:

 
  

 
- Spørgsmål og svar  
- Hotline og hjælp  
- Udsendte breve om COVID-19  
- Nyheder og lovgivning  
 

 
 
Nyt fra Sundhedsmyndigheder m.v. 
 

Publikation om Intensiveret indsats for at bremse COVID-19-smitte i Hovedstads-
området
 
Der er udarbejdet en publikation vedr. intensiveret indsats for at bremse
COVID-19-smitte i Hovedstandsområdet. De nye tiltage træder i kraft 
mandag den 7. december 2020. De nye restriktioner indebærer ikke sær-
skilte tiltag eller anbefalinger på dagtilbudsområdet

 

. 
 
Se publikationen Intensiveret indsats for at bremse COVID-19-smitte i 
Hovedstandsområdet her (sum.dk)  
 
Informationsark om smitteforebyggelse 

mailto:stuk@stukuvm.dk
http://www.stukuvm.dk
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/boerne-og-undervisningsministeriets-breve-om-covid-19
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer
https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/December/~/media/Filer%20-%20dokumenter/01-corona/01-12-2020-Pressemoede/Hovedstadspakke.pdf
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Statens Seruminstitut har udarbejdet et informationsark om smittefore-
byggelse i dagtilbud samt på skoler og uddannelsesinstitutioner.  
 
Se informationsarket om smitteforebyggelse her (sst.dk) 
 
Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet 
 
Fristen for at udarbejde og evaluere den pædagogiske læreplan vil blive udskudt
Arbejdet med at realisere læreplanen i praksis har været i gang i dagtil-
buddene siden 2018. På grund af situationen med COVID-19 får dagtil-
buddene nu ekstra tid til at både at udarbejde den skriftlige læreplan og 
evalueringen. Fristen for at udarbejde og evaluere den pædagogiske lære-
plan vil blive rykket fra den 31. december 2020 til den 1. marts 2021.
 
Der er ingen formkrav til evalueringen, andet end at den skal offentliggø-
res. Evalueringen skal ikke indsendes til kommunalbestyrelsen til drøf-
telse eller godkendelse. Børne- og Undervisningsministeriet vil ultimo 
december offentliggøre et inspirationsmateriale om evalueringen, som 
dagtilbuddene kan vælge at benytte.
 
I de 7 nordjyske kommuner, der for nyligt var under skærpede restriktio-
ner, vil fristen for gennemførelse af den lovpligtige sprogvurdering desu-
den blive udskudt til 1. marts 2021. Det drejer sig om Brønderslev, Fre-
derikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Vesthimmerland og Læsø.  
 
Udskydelsen gennemføres ved en ændring af nødprocedurebekendtgø-
relsen.
 
Se nyheden om udskydelsen af fristen for at udarbejde og evaluere den 
pædagogiske læreplan her 
 
Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 49 med relevans for dagtil-
budsområdet 
 
Generelt
Onsdag den 2. december blev der offentliggjort et nyt spørgsmål/svar 
under siden ’Generelt’ og temaet ’Møder, sociale arrangementer, overnat-
ningsaktiviteter og lignende’ om anbefalinger til afholdelse af juleaktivite-
ter.
• Hvilke anbefalinger er der til afholdelse juleaktiviteter og –arrange-

menter i dagtilbud, skole, SFO, fritidsordninger m.v. samt på ung-
doms- og voksenuddannelser [2/12 kl. 15.35]

 
Se det nye spørgsmål om anbefalinger vedrørende julearrangementer her 
(uvm.dk) 
 
Torsdag den 26. november 2020 blev to spørgsmål/svar med relevans 
for dagtilbudsområdet under siden ’Generelt’ og temaet ’ Symptomer og 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Smitteforebyggende-pakke-skoler/Smitteforebyggende-pakke-til-dagtilbud-skoler-og-uddannelsesinstitutioner-informationsark.ashx?la=da&hash=C2422D42008A2537F27E8598CD183799C46034D5
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/dec/201203-evalueringen-af-den-paedagogiske-laereplan-vil-blive-udskudt
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/generelt
http://uvm.dk


 3 

håndtering af smitte’ opdateret som følge af de nye retningslinjer for op-
sporing af smitte. Det drejer sig om spørgsmålene:
 
• Hvad gør dagtilbud og grundskoler, hvis én i stuen/klassen/grup-

pen er smittet med COVID-19? [26/11 kl. 14:00]
 

• Hvem er en nær kontakt? [26/11 kl. 14:00] 
 
Se de opdaterede spørgsmål/svar under temaet 'Symptomer og håndte-
ring af smitte' her
 
Onsdag den 25. november blev tre spørgsmål/svar med relevans for 
dagtilbudsområdet under siden ’Generelt’ og temaet ’Møder, sociale ar-
rangementer, overnatningsaktiviteter og lignende’ opdateret. 

Det drejer som om spørgsmålene:
• Er dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutionernes mulighed for at

arrangere koloni, lejrskoler, studieture og sociale arrangementer re-
guleret som anbefaling eller påbud [25/11 kl. 12.30]

 

 
• Får dagtilbuddet, skolen eller uddannelsesinstitutionen erstatning 

for tab, som dagtilbuddet, skolen eller uddannelsesinstitutionen 
måtte lide på grund af aflyste arrangementer, kolonier, lejrskoler el-
ler studieture [25/11 kl. 12.30] 

 
• Har Børne- og Undervisningsministeriet regler om tilbagebetaling af 

deltagerbetaling til kolonier, lejrskoler eller studieture? [25/11 
kl.12.30] 

 
Se de opdaterede spørgsmål/svar under temaet 'Møder, sociale arrange-
menter, overnatningsaktiviteter og lignende’ her 
 

 
Med venlig hilsen
 
Annegrete Larsen Sigrid Ingeborg Knap
Kontorchef  Teamleder 
Center for Udgående Kvalitetsarbejde
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
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