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13. november 2020 Nyhedsbrev til dagtilbudsområdet ifm. COVID-19 (uge 46) 

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. 

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 retningslinjer for dagtilbud og uddannelsesinstitutioner i Nordjylland 

Der er blevet offentliggjort nye retningslinjer for dagtilbud og uddannel-

sesinstitutioner i følgende Nordjyske kommuner: Brønderslev, Frederiks-

havn, Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Vesthimmerland og Læsø. Ret-

ningslinjerne blev opdaterede den 12. november og træder i kraft den 13. 

november. De opdaterede retningslinjer gælder foreløbigt frem til den 3. 

december 2020.  

Justeringerne er sket efter løbende dialog og drøftelser i ministeriets sek-

torpartnerskab for Nordjylland. Der er særligt sket ændringer i forhold til 

gruppestørrelser.  

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
mailto:stuk@stukuvm.dk
http://www.stukuvm.dk
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Se de opdaterede retningslinjer for Dagtilbud her. 

Ministeriets sektorpartnerskab for Nordjylland 

Ministeriet har som følge af situationen i Nordjylland nedsat et sektor-

partnerskab, som bl.a. består af lokale nordjyske repræsentanter, som har 

til formål at følge situationen i dagtilbud og skoler i de nordjyske kom-

muner tæt i den næste tid.  

Nyt fra Sundhedsmyndigheder m.v. 

Ny bekendtgørelse om særlige restriktioner i forbindelse med håndtering af COVID-

19 

Lørdag den 7. november 2020 blev der udstedt en bekendtgørelse om 

særlige restriktioner for dagtilbud, skoler, institutioner m.v. i visse kom-

muner i forbindelse med håndtering af COVID-19. 

Se bekendtgørelse om særlige restriktioner for dagtilbud og uddannelses-
institutioner her.  

Opgørelser og udvikling i COVID-19 

Statens Seruminstitut har etableret et dashboard med nøgletal for CO-

VID-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 ud-

viklingen over tid, men også kan vælge at dykke ned tallene for en enkelt 

kommune.  

Se dashboard med nøgletal for COVID-19 her.  

Statens Seruminstitut offentliggør branchefordelte opgørelser over CO-

VID-19-testede og smittede. Den branchefordelte opgørelse viser 

blandt andet, at andelen af smittede i undervisningssektoren fortsat 

er mindre end den gennemsnitlige andel smittede i alle brancher.  Tal-

lene viser bl.a., at ansatte i vuggestuer, børnehaver og dagpleje i mindre 

grad er testet positive med corona end i den øvrige befolkning. 

Se branchefordelte opgørelser over COVID-19 testede og –positive (an-

satte inden for institutioner og undervisning) her.  

Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 45 og 46 med relevans for 

dagtilbudsområdet 

Særligt for Nordjylland 

Der er oprettet en særskilt underside med relevant information om situa-

tionen i Nordjylland på uvm.dk.    

http://uvm.dk
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1578
https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2020/09_de-daglige-nogletal-for-covid19-holder-flyttedag_14092020
https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsovervaagning/c/covid19-overvaagning
http://uvm.dk
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Siden fredag den 6. november er der her offentliggjort 60 spørgs-

mål/svar om Nordjylland, som er inddelt i følgende underkategorier:  

• Generelt (7) 

• Tværgående- Ungdoms- og voksenuddannelse (18) 

• Grundskole (20) 

• Dagtilbud (17) 

• Forberedende voksenundervisning (2) 

Se spørgsmål/svar om Nordjylland og retningslinjer for bevægelser over 

kommunegrænser for børne- og undervisningsområdet her.   

Følgende nye eller reviderede spørgsmål samt tilhørende svar er lagt på 

uvm.dk/corona siden sidste nyhedsbrev: 

Oversigt over spørgsmål/svar om Nordjylland relevans for dagtil-
budsområdet 

Generelt 

Kan børn og unge, der bor på minkfarme, eller har pårørende, der arbejder på en minkfarm, 
fortsat gå i dagtilbud m.v. og skole? [8/11 kl. 20:00] 

Må personale, der arbejder på en grundskole, uddannelsesinstitution eller i et dagtilbud m.v. i 
en anden kommune end den, de har bopæl i, krydse kommunegrænser? [8/11 kl. 20:00] 

Dagtilbud 

Hvad menes der med, at dagtilbud m.v., som er beliggende i de berørte nordjyske kommuner, 
skal tilrettelægges, så børnene holdes fysisk inddelt i mindre, faste grupper end normalt? [12/11 
kl. 21:50] 

Skal rengøringsniveauet hæves i dagtilbud m.v., som er beliggende i de berørte nordjyske kom-
muner? [12/11 kl. 21:50] 

Må pædagogisk personale i dagtilbud m.v., som er beliggende i de berørte nordjyske kommu-
ner bære mundbund eller visir? [12/11 kl. 21.50] 

Hvordan skal dagtilbud m.v., som er beliggende i de berørte bordjyske kommuner, håndtere 
hente-bring-situationen? [12/11 kl. 21.50] 

Må børn i de berørte nordjyske kommuner komme i dagtilbud m.v. i en anden kommune? 
[8/11 kl. 20:00] 

Må børn uden for de berørte nordjyske kommuner komme i dagtilbud m.v. i en af de berørte 
kommuner? [8/11 kl. 20:00] 

Er der nødpasning for de børn, der ikke må modtages i dagtilbud m.v., enten i de berørte nord-
jyske kommuner eller i andre kommuner? [8/11 kl. 20:00] 

Hvad menes der med børn, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige be-
hov, herunder begrundet i forhold i hjemmet? [8/11 kl. 20:00] 

Hvad menes der med, at dagtilbud m.v., som er beliggende i de berørte nordjyske kommuner, 
skal tilrettelægges, så børnene holdes fysisk inddelt i mindre, faste grupper end normalt? [8/11 
kl. 20:00] 

Stilles der krav om antal kvm. pr. barn i dagtilbud m.v.? [8/11 kl. 20:00] 

Stilles der krav om afstand i dagtilbud m.v.? [8/11 kl. 20:00] 

Skal der i dagtilbud m.v. være særligt opsynspersonale, der sikrer skærpet opmærksomhed på 
ikke at møde op med symptomer på sygdom, håndhygiejne, rengøring, afstandskrav og mund-
bind i fællesarealer? [8/11 kl. 20:00] 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/saerligt-for-nordjylland
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19
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Skal rengøringsniveauet hæves i dagtilbud m.v. i de 7 nordjyske kommuner? [8/11 kl. 20:00] 

Stilles der krav om afstand i dagtilbud m.v.? [8/11 kl. 20:00] 

Er dagtilbud i Nordjylland omfattet af nye restriktioner? [6/11 kl. 16:30] 

Hvornår træder de nye restriktioner i kraft? [6/11 kl. 16:30] 

Hvad skal dagtilbuddene gøre, hvis de ikke kan tilbyde alle børn pasning pga. de nye retnings-
linjer? [6/11 kl. 16:30] 

Med venlig hilsen 

Annegrete Larsen Sigrid Ingeborg Knap 

Kontorchef  Teamleder 

Center for Udgående Kvalitetsarbejde og Specialpædagogisk Støtte 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet  
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