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Til Chef for dagtilbudsområdet

Nyhedsbrev til dagtilbudsområdet ifm. COVID-19 (uge 45)

Børne- og Undervisningsministeriet sender et nyhedsbrev til alle dagtil-

budschefer 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 Børne- og Undervisningsministeriet

Nye tiltag mod COVID-19 på børne- og undervisningsområdet i Nordjylland

Spørgsmål/svar er ved at blive opdateret i forhold til de seneste udmel-

dinger på pressemødet torsdag den 5. november om de nye tiltag i syv 

nordjyske kommuner. Opdateringer forventes klar fredag den 6. novem-

ber.

Vi henviser til nyhed om nye tiltag mod COVID-19 på børne- og under-

visningsområdet i Nordjylland.

Se nyheden fra Børne- og Undervisningsministeriet her.

mailto:stuk@stukuvm.dk
http://www.stukuvm.dk
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/nov/201105-nye-tiltag-mod-covid-19-paa-boerne-og-undervisningsomraadet-i-nordjylland
http://Nyheder%20og%20lovgivning
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/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://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar
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Brev til dagtilbud og forvaltninger
Brev fra børne- og undervisningsministen og formand for KL’s Børne- 
og undervisningsudvalg om COVID-19 til dagtilbud og forvaltninger.

Brevet omtaler bl.a. smitteudvikling, retningslinjer, hygiejne og kan ses
her.

Inspiration på emu dagtilbud

I foråret udviklede ministeriet en række inspirationsmaterialer på emu- 

dagtilbud til ledere, personale og forældre om at sikre den høje pædago-

giske kvalitet i genåbningsperioden. Ministeriet vil videreudvikle materia-

let den kommende tid med henblik på fortsat at understøtte dagtilbud-

dene i arbejdet med at sikre høj pædagogisk kvalitet under de gældende 

retningslinjer.

De nuværende inspirationsmaterialer på emu-dagtilbud kan ses her

Nyt fra Sundhedsmyndigheder m.v.

Opgørelser og udvikling i COVID-19

Statens Seruminstitut har den 2. november 2020 offentliggjort et 

dashboard med oplysninger om nøgletal for COVID-19. Målet er at 

samle så mange relevante data som muligt ét sted, hvor brugerne både 

kan få det hurtige overblik over dagens tal og se udviklingen over tid, 

men også kan vælge at dykke ned tallene for en enkelt kommune eller i 

branchefordelte opgørelser. Tallene viser bl.a., at ansatte i vuggestuer, 

børnehaver og dagpleje i mindre grad er testet positive med corona end i 

den øvrige befolkning.

Se det nye dashboard fra Statens Seruminstitut her.

Nye eller opdaterede spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 43 -45 med 

relevans for dagtilbud

Hvilke arrangementer bør aflyses i dagtilbud, på grundskoler, fritidstilbud og 

ungdoms- samt voksenuddannelser? [26/10 kl. 18:00]

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at dagtilbud, grundskoler, fritids-
tilbud (SFO og klub mv.) og ungdoms- og voksenuddannelser aflyser 
sociale arrangementer. Anbefalingen er foreløbig gældende til den 2. 
januar 2021. Det kan for eksempel være klassefester og skolefester, 
der primært har et socialt formål. Anbefalingen gælder sociale arran-
gementer, som både afholdes på og uden for dagtilbuddets/sko-
lens/institutionens matrikel.

https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsovervaagning/c/covid19-overvaagning
https://emu.dk/dagtilbud/corona-inspiration-til-dagtilbud
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/paa-tvaers/pdf/201030-brev-til-dagtilbud.pdf?la=da
her.
uvm.dk
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Anbefalingen indebærer også aflysning af kolonier, lejrskoler eller 
studieture over flere dage, som er planlagt som led i dagtilbud eller 
undervisningen. Det skyldes, at det især i disse sammenhænge er van-
skeligt at efterleve og opretholde krav og anbefalinger om hygiejne 
og afstand. Anbefalingen om aflysning gælder også, hvis kolonien, 
lejrskolen eller studieturen alene er for børn eller elever fra samme 
stue/klasse, der normalt færdes sammen i løbet af dagen.

Dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner vil fortsat kunne af-
holde aktiviteter med et fagligt, styringsmæssigt eller administrativt 
formål. Det kan for eksempel være forældre-og skolebestyrelsesmø-
der, generalforsamlinger, valgmøder og opstillingsmøder til dagtil-
buddets eller skolens bestyrelse, elevråd el.lign., forældremøder, dag-
tilbud-hjemsamtaler, skole-hjemsamtaler, optagelsesmøder/samtaler.

Alle aktiviteter skal fortsat ske under hensyntagen til sundhedsmyn-
dighedernes til enhver tid gældende anbefalinger – herunder selviso-
lation, hygiejne og afstand. Der gøres opmærksom på, at Sundheds-
styrelsens retningslinjer løbende kan blive opdateret.

Det bemærkes, at sundhedsmyndighederne også anbefaler aflysning 
af private arrangementer, der ikke arrangeres af dagtilbuddet, institu-
tionen eller skolen, som eksempelvis klassefester, fødselsdage, lejr-
ture mv. Dette gælder også selv om børnene og de unge færdes sam-
men i løbet af en almindelig dag.

Se det nye spørgsmål/svar om hvilke arrangementer, der bør aflyses her

Må der afholdes koloni med overnatning? [25/10 kl. 19:30]

Det anbefales, at kolonier med overnatning ikke afholdes.

Se det nye spørgsmål/svar om koloni med overnatning her

Må pædagogisk personale i dagtilbud mv. bære mundbind? [29/10 kl. 22]

For pædagogisk personale i dagtilbud mv. skelnes der mellem brug af 

visir og mundbind. Det pædagogiske personale må ikke bære mund-

bind, fordi mundbind gør, at børnene ikke kan se og forstå persona-

lets mimik.

Se det nye spørgsmål/svar om pædagogisk personale brug af mundbind

her.

Hvem har forsynings- og finansieringsforpligtelse til personale, som måtte ønske 

at bruge visir? [29/10 kl. 22]

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/dagtilbud
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/dagtilbud
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/dagtilbud
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Det er op til den ansatte selv at anskaffe evt. visir.

Se det nye spørgsmål/svar om forsyningsforpligtelsen her.

Må dagtilbuddets ledelse forbyde pædagogiske personale at gå med mundbind el-

ler visir [25/10 kl. 19.30]

Personalet har ret til at anvende visir i dagtilbuddet, hvis de pågæl-

dende ønsker det. På dagtilbudsområdet gælder således, at kommuner 

og institutioner ikke kan forbyde personalet at anvende visir, hvis 

personalet ønsker det.

Se det nye spørgsmål/svar om leders ret til at forbyde brug af mundbind

eller visir her

Følgende nye eller reviderede spørgsmål samt tilhørende svar er lagt på

uvm.dk/corona i ugerne 43-45

Spørgsmål

Generelt  

Hvilke arrangementer bør aflyses i dagtilbud, på grundskoler, fritidstilbud og ungdoms- 

samt voksenuddannelser? [26/10 kl. 18:00]

Dagtilbud 

Må der afholdes koloni med overnatning? [25/10 kl. 19:30]

Må pædagogisk personale i dagtilbud mv. bære mundbind? [29/10 kl. 22]

Hvem har forsynings- og finansieringsforpligtelse til personale, som måtte ønske at bruge 
visir? [29/10 kl. 22]

Må dagtilbuddets ledelse forbyde pædagogiske personale at gå med mundbind eller visir 
[25/10 kl. 19.30]

Med venlig hilsen

Annegrete Larsen

Kontorchef

Center for Udgående Kvalitetsarbejde og Specialpædagogisk Støtte
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Sigrid Ingeborg Knap
Teamleder
Team Dagtilbud, Center for Udgående Kvalitetsarbejde og Specialpæda-
gogisk Støtte
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/dagtilbud
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/dagtilbud
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/dagtilbud
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19
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