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Til ledere i dagtilbud 

 

Nyhedsbrev om genåbning af dagtilbud – uge 17 

Børne- og Undervisningsministeriet sender fremadrettet et ugentlig ny-

hedsbrev til landets dagtilbud med nyt fra diverse myndigheder i relation 

til genåbning af dagtilbud. I dette første nyhedsbrev for uge 17 er der nyt 

fra Børne- og Undervisningsministeriet, Sundhedsstyrelsen og Beskæfti-

gelsesministeriet.    

 

Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet 

 

Aftale om forældrebetaling 

Regeringen og samtlige af Folketingets partier har indgået en aftale om, 

at merudgifter forbundet med genåbning af dagtilbud og SFO mv., her-

under reduktion i forældrebetaling, vil indgå i en samlet forhandling med 

KL og Danske Regioner omkring COVID-19-relaterede udgifter. Kom-

pensationen gives til kommunerne under et. 

 

Læs nyhed og find aftaleteksten her. 

 

Pædagogiske materialer og anden støtte 

Praksiskonsulenter i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vejleder og 

understøtter løbende sektoren om gradvis genåbning af dagtilbud. Der er 

oprettet et genåbningstema for dagtilbud på emu.dk, hvor der formidles 

gode råd til, hvordan genåbningen kan tilrettelægges i tråd med de gæl-

dende sundhedsfaglige retningslinjer og den pædagogiske læreplan, her-

under inspiration til det pædagogiske arbejdes tilrettelæggelse og gen-

nemførelse. 

  

Følgende materiale er på nuværende tidspunkt tilgængeligt på emu.dk: 

 

 Pædagogisk hotline om genåbning af dagtilbud. Kommunale forvalt-

ninger, ledelse og pædagogisk personale kan på hverdage mellem kl. 9-

17 kontakte Praksiskonsulenterne i Styrelsen for Undervisning og 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/apr/200422-ny-aftale-om-foraeldrebetaling-i-dagtilbud-er-paa-plads
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Kvalitet for rådgivning og sparring om de pædagogiske problemstillin-

ger som opstår i det daglige arbejde, når Sundhedsstyrelsens retnings-

linjer skal overholdes. Læs mere her. 

 Faghæfte til ledelse og pædagogisk personale med inspiration og kon-

krete råd til det daglige pædagogiske arbejde med fokus på, hvordan 

dagtilbuddene fastholder arbejdet med den styrkede pædagogiske lære-

plan, herunder pædagogiske grundlag. Faghæftet er udgivet af Sund-

hedsstyrelsen og udarbejdet i samarbejde med Styrelsen for Undervis-

ning og Kvalitet. Læs mere her. 

 Inspirationsmateriale til ledelse og pædagogisk personale om forældre-

samarbejde med forældre, hvis børn ikke er tilbage i dagtilbuddet. Læs 

mere her. 

 Materiale målrettet forældre som fortsat har deres børn hjemme under 

corona-epidemien, med inspiration og gode råd til hvordan hverdagen 

struktureres, og kontakten med dagtilbuddet kan bevares. Læs mere 

her.  

 

Nye spørgsmål/svar på uvm.dk/corona  

Følgende nye spørgsmål/svar med relevans for dagtilbud er lagt på 

uvm.dk/corona den seneste uge. Alle spørgsmål/svar kan findes her. 

 

Spørgsmål Svar 

Ansvar og tilsyn 

Hvad skal kommunerne gøre, 

hvis de ikke kan åbne tilbuddene 

for alle børn med det samme? 

[20.04 kl. 13:00] 

 

Regeringen har besluttet, at landets dagtilbud, 

SFO’er m.fl. åbner fra den 15. april 2020. Så-

fremt nogle kommuner i en kort overgangsperi-

ode er nødt til dimensionere tilbuddene anderle-

des, for eksempel ændre åbningstiden eller priori-

tere mellem børnene, for at kunne overholde 

Sundhedsstyrelsens retningslinjer, skal dette i gi-

vet fald ske ud fra objektive kriterier. 

Tværgående 

Gælder grænsen for højst 10 

personer forsamlet, når dagtil-

buds-, skole-, SFO- eller uddan-

nelsesaktiviteter foregår uden 

for institutionens matrikel, for 

eksempel i forbindelse med 

ture? [17/4 kl. 16:30] 

Nej. Forsamlingsforbuddet gælder ikke for akti-

viteter, der finder sted i forbindelse med nødun-

dervisning på børne- og undervisningsområdet 

samt lukning og gradvis, kontrolleret genåbning 

af skoler og dagtilbud. Skoler, SFO, dagtilbud 

med videre kan godt samle mere end 10 perso-

ner, når de laver aktiviteter uden for deres egen 

matrikel, der finder sted som en del af den 

nødundervisning eller pasning, der tilbydes ved 

genåbningen af skolen eller tilbuddet. Skoler og 

institutioner skal i den forbindelse følge sund-

hedsmyndighedernes til hver en tid gældende ret-

ningslinjer, der er udarbejdet i forbindelse med 

den gradvise og kontrollerede genåbning. 

https://emu.dk/dagtilbud/genabning-af-dagtilbud-i-forbindelse-med-covid-19/paedagogisk-hotline-om-genabning-af?fbclid=IwAR0Oo7Vq-z7pztPn2g91czyGtHCdoNQ5Qp-kYGfWgBgB2ACxBqniX909YZg
https://emu.dk/dagtilbud/genabning-af-dagtilbud-i-forbindelse-med-covid-19/det-paedagogiske-arbejde-i-dagtilbud
https://emu.dk/dagtilbud/genabning-af-dagtilbud-i-forbindelse-med-covid-19/genabning-af-dagtilbuddene-og
https://emu.dk/dagtilbud/genabning-af-dagtilbud-i-forbindelse-med-covid-19/gode-rad-til-foraeldre-som-fortsat-har
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar
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Rammer for genåbning 

Er kommunen forpligtet til at 

stille dagtilbud til rådighed for 

børn, der er indskrevet i genåb-

nede private pasningsordninger 

og privatinstitutioner, men som 

på grund af de sundhedsmæs-

sige retningslinjer i første om-

gang ikke kan tilbyde plads til 

alle børn? [24/4 kl. 09:50] 

Nej. Når det kommer til private tilbud, der ikke 

er en del af den kommunale forsyning, er kom-

munen ikke forpligtet til at stille plads til rådig-

hed til de børn, der i første omgang ikke kan til-

bydes plads i de private tilbud grundet de 

sundhedsmæssige retningslinjer.  

 

Dog har kommunerne, hvad angår børn i tilbud 

som ikke er genåbnet, og som tilbyder nødpas-

ning, fortsat det overordnede ansvar for at sikre 

den nødvendige nødpasningskapacitet. I den for-

bindelse er private tilbud forpligtet til at varetage 

nødpasning for egne børn, der er optaget i til-

buddet, hvis kommunen vurderer det nødven-

digt. 

Organisering af tilbud 

Kan kommunerne under genåb-

ningen blive pålagt at forhøje til-

skudsprocenten til forældre, hvis 

de ikke lever op til lovkravet om 

pasningsgaranti? [24/4 kl. 09:50] 

Kommunerne vil ikke vil blive pålagt at forhøje 

tilskudsprocenten til forældre, såfremt pasnings-

garantien ikke kan efterleves i genåbningsperio-

den, hvis det skyldes, at kommunen har været 

nødt til at dimensionere tilbuddene (ved for ek-

sempel at prioritere nogle børn frem for andre i 

en periode) for at efterleve retningslinjerne fra 

Sundhedsstyrelsen. 

Må kommunerne anvende mid-

ler fra den statslige pulje til pæ-

dagogisk personale i daginstituti-

oner for 2020 i forbindelse med 

genåbningen af dagtilbud? [20/4 

kl. 12:00] 

Ja. Midlerne tildelt kommunerne kan anvendes til 

ansættelse af pædagogisk personale, som vareta-

ger en funktion i direkte tilknytning til børnene i 

kommunale, selvejende og udliciterede daginsti-

tutioner samt puljeinstitutioner. Anvendelsesperi-

oden for midlerne er perioden fra d. 1. januar 

2020 til d. 31. december 2020, hvilket dermed 

også omfatter perioden for genåbning fra d. 15. 

april og frem. 

Hvis der ansættes vikarer under 

genåbningen, er der så stadig-

væk krav om indhentning af 

børneattester? [20/4 kl. 12:00] 

Ja. Der gælder som vanligt, at myndigheder, pri-

vate dagtilbud og private pasningsordninger efter 

dagtilbudsbekendtgørelsen har pligt til at ind-

hente børneattester, inden de ansætter eller be-

skæftiger personer, der som led i udførelsen af 

deres opgaver skal have direkte kontakt med 

børn under 15 år samt personer, der som led i 

udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt 

børn under 15 år, og som derved har mulighed 

for at få direkte kontakt med børnene. 
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Forholdsregler og vejledninger 

Skal man som pædagogisk per-

sonale blive hjemme, hvis det 

ikke er muligt at anvende visir, 

hvis man som personale er i risi-

kogruppen eller en i ens hjem er 

i risikogruppen eller smittet med 

Covid-19? [20/4 kl. 12:45] 

Nej, det er ikke nødvendigt med visir, hvis man i 

øvrigt iagttager de andre anbefalinger fra Sund-

hedsstyrelsen. Se vejledningen vedrørende dagtil-

bud (sst.dk). 

Der står i notat fra SST om an-

befalinger vedrørende forebyg-

gelse af smitte med COVID 19 

ved tæt kontakt mellem asymp-

tomatiske (symptomfri) perso-

ner i arbejdsmæssig sammen-

hæng, at i situationer, hvor der 

er ansigt-til-ansigt-kontakt inden 

for 2 meter og over 15 minutter, 

og hvor der er mange forskellige 

kontakter af kort varighed, an-

befales det for at undgå smitte, 

at man kan opsætte en fysisk 

barriere mellem personale og 

kunde/klient/patient. Det kan 

være en skærm af plastic eller 

glas eller et visir. Betyder det, at 

det også gælder for pædagogisk 

personale og børn, hvor der ofte 

vil være tæt kontakt og i nogle 

tilfælde længere tid end 15 min? 

[20/4 kl. 12:45] 

Der er tale om anbefalinger i de tilfælde, hvor det 

vurderes, at der er behov for yderligere at fore-

bygge smittefare. Hvis øvrige anbefalinger fra 

Sundhedsstyrelsen efterleves med hyppig rengø-

ring, høj hygiejne og små grupper og de samme 

børn i grupperne, er det ikke nødvendigt at have 

visir eller lignende i dagtilbud. 

Gælder de samme regler for ren-

gøring af legetøj udendørs som 

de gælder for legetøj indendørs? 

Og hvad med vask af sengetøj i 

barnevognen, der står udendørs? 

[20/4 kl. 12:00] 

 Det fremgår af vejledningen fra Sundhedsstyrel-

sen, at legetøj, både inden- og udenfor, skal va-

skes minimum to gange dagligt. Herudover efter 

en konkret vurdering af brug. Der må ikke med-

bringes legetøj hjemmefra. 

  

 Legetøj, som ikke kan rengøres efter anvisnin-

gen, skal pakkes væk, til efter covid-19 epidemien 

er overstået. 

  

 Sengetøj skal være personligt for det enkelte barn 

og forblive i barnets barnevogn eller seng. Per-

sonligt sengetøj anbefales at blive vasket ved 

80°C to gange ugentligt eller efter behov. Hvis 

sengetøjet ikke er personligt, skal det vaskes dag-

ligt ved 80°C. 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Genaabning-af-dagtilbud
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Genaabning-af-dagtilbud
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 Her henvises til sundhedsstyrelsens vejledning 

(sst.dk). Bemærk at der kan ske justeringer af vej-

ledningen. 

 Dagpleje og private pasningsordninger 

Hvis en dagplejer meldes syg, 

kan børnegruppen så komme i 

gæstedagpleje, eller strider dette 

imod de sundhedsfaglige ret-

ningslinjer? Og kan børnene 

derefter komme tilbage i deres 

faste dagpleje, når denne rask-

meldes? [24/4 kl. 09:50] 

 Ja. Børn fra en dagpleje kan ved dagplejers syg-

dom godt komme i en gæstedagpleje. Dog er det 

hensigtsmæssigt, at det som udgangspunkt er den 

samme gæstedagpleje, og at der således ikke skif-

tes mellem gæstedagplejere. 

 Forældre og forældrebetaling 

Kan forældre undlade at betale 

for frokostordning, hvis barnet 

ikke får frokost i dagtilbuddet – 

enten fordi man ikke har fået 

plads i dagtilbud, eller fordi der 

ikke er frokost som en del af 

genåbningen? [24/4 kl. 16.20] 

 Hvis en kommune i forbindelse med genåbnin-

gen ikke tilbyder et frokostmåltid efter dagtil-

budslovens § 32a, til forældre, der plejer at betale 

særskilt for frokostordninger, så vil forældrebeta-

lingen herfor skulle bortfalde for de berørte for-

ældre. 

Har man krav på tilbagebetaling 

af forældrebetaling, hvis ens 

barn er indskrevet i en privatin-

stitution? [24/4 kl. 16:20] 

 Lovgivningen indeholder ikke regler om foræl-

drebetaling eller tilbagebetaling af forældrebeta-

ling for privatinstitutioner. Det afhænger derfor 

af den konkrete aftale mellem forældre og tilbud-

det. 

Hvordan påvirkes regler om fri-

pladstilskud? Kan man stadig 

søge og få dette? [24/4 kl. 

16:20] 

Ja, man kan fortsat få fripladstilskud. Hvis man 

allerede får helt eller delvist økonomisk friplads-

tilskud og oplever en indtægtsnedgang, vil fri-

pladstilskuddet kunne genberegnes med virkning 

fra begyndelsen af den måned, der følger efter 

ansøgerens meddelelse om indtægtsnedgang til 

kommunen. 

 

Får man ikke allerede fripladstilskud og er beret-

tiget hertil, kan der søges om økonomisk friplads 

fra den 1. i måneden, der følger efter datoen for 

ansøgningen om økonomisk fripladstilskud. 

Bliver kommunerne kompense-

ret for reduktion i forældrebeta-

lingen både for perioden med 

nedlukning og genåbning? [24/4 

kl. 16:20] 

 Nej. Det er eventuelle udgifter til reduceret for-

ældrebetaling i genåbningsperioden, der vil indgå 

i en samlet forhandling med KL og Danske Regi-

oner. Det vil sige fra den 15. april til den 11. maj. 

 

 

 

 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Dagtilbud/Vejledning-til-dagtilbud
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Dagtilbud/Vejledning-til-dagtilbud
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Nyt fra Sundhedsstyrelsen 

 

Vejledning til genåbning af dagtilbud er opdateret 

I version 5 af vejledningen er der indarbejdet præciseringer omkring brug 

af desinfektionsmidler til rengøring, og hvor ofte der skal vaskes hænder.  

 

Find vejledningen her. 

 

Brev til dagtilbud med gode råd om håndvask og håndpleje  

Sundhedsstyrelsen har udsendt brev til ledere i dagtilbud med gode råd 

om håndvask og håndpleje for at forebygge problemer med tør hud og 

håndeksem. Brevet præciserer desuden retningslinjerne for forældreled-

sagelse ved fx indkøring af nye børn.  

 

Læs nyhed og brev til dagtilbud her. 

 

 

Nyt fra Beskæftigelsesministeriet 

 

Informationsmateriale om dagtilbudsområdet på Arbejdstilsynets 

hjemmeside 

Der er lagt informationsmateriale om, hvordan coronasmitte forebygges 

ved arbejde i dagtilbud. Der suppleres løbende med nye spørgsmål/svar 

og spørgsmål i øvrigt kan rettes til Arbejdstilsynets callcenter. 

 

Læs informationsmaterialet her. 

 

Vejledning om arbejdsskadeerstatning ved smitte med coronavirus 

Arbejdstilsynet har udstedt en vejledning om reglerne for arbejdsskadeer-

statning til ansatte, der er blevet smittet med coronavirus (COVID-19) 

på deres arbejde. Det fremgår bl.a. af vejledningen, at sygdom med CO-

VID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis sygdommen skyldes 

arbejdet, og at nogle typer af arbejde i sig selv vil indebære en stærk for-

modning for, at den ansatte er blevet udsat for smitte på arbejdet. 

 

Læs nyhed og find vejledningen her.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Christina Barfoed-Høj 

Kontorchef 

Kontor for Dagtilbud 

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/genaabning-af-dagtilbud
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Boern-boer-bruge-haandcreme-og-vaske-haenderne-skaansomt
https://at.dk/coronasider/coronasmitte-daginstitutioner/
https://at.dk/nyheder/2020/04/ny-vejledning-sygdom-med-covid-19-kan-anerkendes-som-arbejdsskade/



