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Til borgmesteren, kommunaldirektøren, direktør og chef på dagtilbudsområdet 

Opmærksomhed i forhold til dagtilbud i den kommende tid 

 

Kære alle 

 

Vi er lige nu i en særlig svær tid i forhold til covid-19. Der er mange 

spørgsmål og dilemmaer, der skal håndteres lokalt. Det vil der også være 

over julen og en tid ind i 2021.  

 

Dagtilbud er et af de områder, der ikke direkte er berørt af restriktioner, 

mens andre områder er lukket ned på baggrund af sundhedsfaglige an-

befalinger. Det betyder, at kommunerne skal tilbyde pasning i hverda-

gene op til jul samt mellem jul og nytår.  

 

I forbindelse med juleferien kan der samles børn fra flere forskellige dag-

tilbud i et dagtilbud eller på tværs af stuer eller gruppeinddelinger. For 

bedst muligt at kunne inddæmme eventuelle smittetilfælde anbefales det, 

at børnene organiseres i faste grupper, og at de generelle retningslinjer 

om rengøring, afstand mv fastholdes. 

 

Med det aktuelle smittetryk er det ekstra vigtigt at holde fast i de gode ru-

tiner omkring aflevering og afhentning. Vi anbefaler, at I lokalt finder løs-

ninger, hvor man bør undgå, at forældre stimler sammen i garderober og 

andre arealer, at aflevering/afhentning kan foregå udenfor eller at foræl-

dre opfordres til at bære mundbind eller visir. 

 

Det er ligeledes vigtigt, at det lokalt præciseres, at nære kontakter (både 

børn og voksne) skal isolere sig, indtil de er testet. Find mere information 

om, hvornår man som nær kontakt skal testes, og hvornår man må op-

hæve sin selvisolation i Sundhedsstyre lsens pjece ”Til dig, der er nær 

kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus”.  

 

Det er fortsat meget vigtigt, at der alle steder er fokus på at efterleve an-

befalingerne vedrørende rengørings- og hygiejnestandarder. 

 

Mulighed for kommunal beslutning om dimensionering 

Vi er opmærksomme på, at nogle kommuner og dagtilbud aktuelt er ud-

fordret af at holde alle dagtilbud åbne på grund af mangel på medarbej-

dere. I sådanne tilfælde kan der, ud fra en konkret vurdering og når alle 

mindre vidtgående foranstaltninger mod COVID-19 er afsøgt, træffes be-

slutning om at dimensionere i enkelte dagtilbud, obligatoriske tilbud og 

private pasningsordninger efter dagtilbudsloven.  
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En beslutning om dimensionering giver mulighed for at fravige pasnings-

garantien efter dagtilbudsloven i et helt ekstraordinært tilfælde, hvor ikke 

alle børn kan være i dagtilbuddet på almindelig vis som følge af iværk-

sættelse af nye eller genindførte foranstaltninger mod COVID-19. 

 

Beslutning om dimensionering i kommunale dagtilbud og obligatoriske til-

bud kan træffes af kommunalbestyrelsen, der kan delegere beslutnings-

kompetencen til forvaltningen, lederen mv. I private dagtilbud og private 

pasningsordninger ligger beslutningskompetencen hos den ansvarlige 

bestyrelse eller leder. 

 

Et eksempel på situationer, som kan begrunde dimensionering, kan være 

manglende mulighed for at skaffe vikarer og pædagogisk personale, fordi 

en stor andel af personalet er smittet med Covid-19 eller afventer test el-

ler testsvar.  

 
Dimensionering kan fx ske ved, at åbningstiden begrænses, at der differen-
tieres mellem i hvilken grad de enkelte børn kan gøre brug af dagtilbuddet, 
indføre forskudte mødetider, begrænse antallet af dage pr. uge det enkelte 
barn kan være i dagtilbud el.lign.  

 

I kan finde retningslinjer og svar på de mest udbredte spørgsmål på 

Børne- og Undervisningsministeriet hjemmeside: www.uvm.dk/corona. I 

er også meget velkommen til at kontakte ministeriet eller KL, hvis der op-

står tvivlsspørgsmål. 

 

Stor tak til jer alle for jeres imponerende indsats og vilje til at finde gode 

løsninger lokalt. Vi vil følge området tæt den kommende tid og sætter stor 

pris på jeres tilbagemeldinger.  

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

 

Børne- og Undervisningsminister  

Pernille Rosenkrantz-Theil 

 

Formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg 

Thomas Gyldal Petersen 

http://www.uvm.dk/

