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 Til chef for dagtilbudsområdet

Nyhedsbrev til chefer for dagtilbudsområdet ifm. COVID-19 (uge 

50)

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 udbydere opfordres til 

løbende at holde sig orienteret på uvm.dk. Dette nyhedsbrev medtager 

ændringer til og med 10. december kl. 20.45. 

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. 

Nye og forlængede COVID-19-tiltag

Regeringen har besluttet at iværksætte en række tiltag for at bevare epide-

mikontrollen og forsøge at undgå en hård nedlukning.  

Se Sundheds- og Ældreministeriets pressemeddelelse herom (sum.dk).

I bunden af pressemeddelelsen er der links til en række dokumenter bl.a. 

pjecen Nye og forlængede COVID-19-tiltag, Sundhedsstyrelsens Gode råd til 

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/Nye-%20og-forlaengede-COVID-19-tiltag.aspx
mailto:stuk@stukuvm.dk
https://www.stukuvm.dk


 2 

julen og Statens Serum Instituts seneste risikovurdering, Risikovurdering af 

den nationale udvikling af covid-19 frem til jul 2020.

 
 

Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet

Retningslinjer for storbyer og dele af Sjælland 

Der er offentliggjort særlige retningslinjer for de 38 kommuner der er 

omfattet af særlige restriktioner fra 9. december 2020 for skoler og insti-

tutioner. Bemærk, at disse retningslinjer også gælder for kommu-

ner, som siden er blevet omfattet af særlige restriktioner.  

Der er i denne forbindelse ikke offentliggjort nye retningslinjer for dag-

tilbudsområdet. Retningslinjer for dagtilbud fra 1.august 2020 er fortsat 

gældende i hele landet.

 

Se de gældende retningslinjer for dagtilbud, skoler og institutioner her

 

 

Ny COVID-19-hotline

Børne- og Undervisningsministeriet har siden marts 2020 haft en Co-

rona-hotline, hvor man kan ringe ind for at få svar på spørgsmål om reg-

ler, retningslinjer og lignende i forbindelse med COVID-19.

 

Som noget nyt er der etableret en særskilt linje for spørgsmål vedrørende 

de tiltag, der gælder for de berørte kommuner i de 38 kommuner. Når 

der ringes op til hotlinen (7080 6707), vælges ”1” for at komme igennem 

til den særlige linje. Sundhedsfaglige spørgsmål kan rettes til den fælles 

myndighedshotline på telefon 7020 0233.

 

Nyhed om nye COVID-19-tiltag på børne- og undervisningsområdet for 38 kommu-

ner
Børne- og Undervisningsministeriet udsendte 7. december en nyhed om 
de nye COVID-19-tiltag på børne- og undervisningsområdet for 38 
kommuner. I nyheden fremgår det, at det anbefales, at dagtilbud, sko-
ler og uddannelsesinstitutioner ikke deltager i julegudstjenester.  Her-
udover er der ikke nye tiltag på dagstilbudsområdet. Der er fortsat mulig-
hed for dimensionering på dagtilbudsområdet, fx hvis der er meget syge-
fravær blandt personalet. Bemærk, at dette bliver gældende for kom-
muner, som siden er blevet omfattet af særlige restriktioner 

 

Se nyhed om de nye COVID-19-tiltag på børne- og undervisningsområ-

det for 38 kommuner her (uvm.dk) 

 

 
Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 50 med relevans for dagtil-

budsområdet

 

Særlige restriktioner i dele af Danmark

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/nyheder/uvm/2020/dec/201207-nye-covid-19-tiltag-for-38-kommuner
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/dec/201207-nye-covid-19-tiltag-for-38-kommuner


 3 

På den nye underside Særlige restriktioner i dele af Danmark er der offentlig-

gjort nye spørgsmål og svar vedrørende situationen i de kommuner, der 

er omfattet af skærpede tiltag. 

På undersiden Dagtilbud er der offentliggjort følgende spørgsmål:
 

• Er der fortsat mulighed for dimensionering af dagtilbud [07/12 kl. 

14.30]?
 

Se svaret om dimensionering af dagtilbud her (uvm.dk) 

 
Generelt 

På siden Generelt, der dækker alle ministeriets områder og i hele landet, er 

der offentliggjort nye eller justeret spørgsmål: 

 

• Hvordan håndteres smittetilfælde i relation til dagtilbud/skolen/in-

stitutionen [04/12 kl. 11.40]?

• Hvilke arrangementer bør aflyses i dagtilbud, på grundskoler, i fri-

tidstilbud og ungdoms- samt voksenuddannelser [08/12 kl. 12.54]?
 

Se svar på spørgsmålet om, hvordan smittetilfælde håndteres og hvilke 

arrangementer der bør aflyses her (uvm.dk) 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Annegrete Larsen

Kontorchef

 Sigrid Ingeborg Knap

  Teamleder

Center for Udgående Kvalitetsarbejde og Specialpædagogisk støtte

 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet  

 
 
 
 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/saerligt-for-storbyer-og-dele-af-sjaelland/dagtilbud
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/generelt
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/generelt
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