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Bekendtgørelse om lukning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning
i forbindelse med forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID‐19
I medfør af § 22, stk. 1 og 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførebare sygdomme,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret senest ved lov nr. [xx af xx …] og efter
forhandling med børne‐ og undervisningsministeren fastsættes:

Lukning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v.
§ 1. Private og offentlige dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner og obligatoriske tilbud samt andre
institutioner og pasningsordninger skal holde lukket, indtil sundheds‐ og ældreministeren beslutter andet.
Stk. 2. En lukning efter stk. 1 indebærer, at dagtilbud, skoler, institutioner m.v. ikke må modtage børn og
unge samt elever, kursister og deltagere.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal ved opsøgende indsats sikre, at forældrene, eller den, der faktisk sørger
for barnet, sikrer at barnet deltager i nødpasning, jf. § 4, stk. 2, nr. 3, eller i tilbud efter § 2, stk. 1.
§ 2. En lukning efter § 1 omfatter ikke
1) Børn og unge, hvis dette er begrundet i barnets eller den unges helt særlige sociale, pædagogiske eller
behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.
2) Børn, der modtager sprogstimulering og obligatorisk læringstilbud efter dagtilbudsloven, samt de børn,
der er omfattet af krav om sprogprøver, jf. folkeskoleloven § 11 a, hvis det vurderes, at barnet har
særlige behov, der nødvendiggør, at barnet stadig modtager tilbuddet.
3) Børn, unge og andre elever indskrevet på kostskoler, skolehjem og lignende, hvis forældre har bopæl i
Grønland, på Færøerne eller i udlandet, eller hvis forholdene i hjemmet skønnes at nødvendiggøre, at
barnet eller den unge ikke hjemsendes, eller hvis den pågældende ikke har et reelt alternativ.
4) Unge, der deltager i Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).
5) Børn og unge, der skal deltage i prøver og eksamener i begrænset omfang.
Stk. 2. Lederen af dagtilbuddet, skolen, institutionen m.v. træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne i
stk. 1 om undtagelse fra lukning er opfyldte. Det sker under fornøden hensyntagen til den
samfundsmæssige nødvendighed af forebyggelse eller inddæmme udbredelse af smitte og skal nøje
efterleve Styrelsen for Patientsikkerheds anvisninger herom. Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det
vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af smitte, begrænse eller ophæve
lederens beslutning med den virkning, at undtagelsen fra lukning straks begrænses eller bortfalder.
Stk. 3. [Bestemmelser om sundhedsretningslinjer fra Sundheds‐ og Ældreministeriet]

Nødpasning af børn og unge
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§ 3. Kommunalbestyrelsen etablerer nødpasning til børn og unge, som er optaget i tilbud efter
dagtilbudsloven, skoler og skolefritidsordninger efter folkeskoleloven, skoler efter lov om efterskoler og frie
fagskoler, samt skoler og skolefritidsordninger og dagtilbud, heltidsskolefritidsordninger og klubtilbud fra 4.
klassetrin efter lov om friskoler og private grundskoler m.v., som er omfattet af foranstaltninger iværksat
efter regler fastsat i henhold til § 22, stk. 1, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre
overførebare sygdomme.
Stk. 2. Private dagtilbud, private pasningsordninger, friskoler og private grundskoler kan etablere
nødpasning. § 4 og § 5, stk. 1 og 3, finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 3. Nødpasningen skal så vidt muligt foregå i vante rammer og i øvrigt understøtte børnenes og de
unges trivsel og tryghed.
§ 4. Kommunalbestyrelsen fastsætter rammer for nødpasningen, herunder kriterier for udvælgelse af
børn og unge, der tilbydes nødpasning. Rammerne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsens kriterierier for tilbud om nødpasning skal omfatte:
1) 0‐9‐årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre‐ og
sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐ og
forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
2) 0‐9‐årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne.
Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
3) Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder
begrundet i forhold i hjemmet.
Stk. 3. Såfremt kommunalbestyrelsen på grund af personale‐ eller kapacitetsmæssige udfordringer ikke
kan stille det nødvendige antal pladser i nødpasning til rådighed, skal kommunalbestyrelsen prioritere børn
og unge omfattet af stk. 2, nr. 1 og 3.
§ 5. Nødpasningen skal ske i overensstemmelse med Styrelsen for Patientsikkerheds påbud og
anbefalinger.
Stk. 2. Tilbud under den kommunale forsyning efter dagtilbudsloven og skolefritidsordninger efter
folkeskoleloven skal inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte rammer for nødpasning efter § 4 stå til
rådighed for nødpasning af børn indskrevet i eget tilbud samt børn fra andre tilbud, hvis kommunen
vurderer det nødvendigt. Private tilbud efter dagtilbudsloven står til rådighed for nødpasning af børn, der
er optaget i disse tilbud.
Stk. 3. § 2, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse i nødpasning.
§ 6. Kommunalbestyrelsen kan påbyde dagtilbud under den kommunale forsyning, folkeskoler, offentlige
institutioner m.v. at modtage et nærmere bestemt antal børn og unge i nødpasning.
§ 7 – X. [Sundheds‐ og Ældreministeriet: indsættelse af andre regler?]
§ Y. Bekendtgørelsen træder i kraft den [17.] marts 2020.

