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Til chef for dagtilbudsområdet

Nyhedsbrev til dagtilbudsområdet om COVID-19 (uge 47)

Børne- og Undervisningsministeriet sender et nyhedsbrev til 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 Sundhedsmyndigheder m.v.

Restriktioner i Nordjylland ophæves

Regeringen har på baggrund af nye data om smittesituationen den 19. 

november besluttet, at de restriktioner og anbefalinger, der de seneste 

uger har været gældende for 7 nordjyske kommuner, kan lempes.

Læs Sundheds- og ældreministeriets pressemeddelelse og om lempelse af 

restriktioner i Nordjylland her.

 

På børne- og undervisningsområdet betyder det, at børn i dagtilbud m.v. 

og elever i både grundskoler, efterskoler, frie fagskoler, kostskoler og 

ungdoms- og voksenuddannelser fra mandag den 23. november igen kan 

møde fysisk op som normalt i dagtilbud m.v. samt på skoler og uddan-

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
http://Nyheder%20og%20lovgivning
https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/November/De-fleste-restriktioner-lempes-i-Nordjylland.aspx
mailto:stuk@stukuvm.dk
http://www.stukuvm.dk
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nelsesinstitutioner. Kravet om faste og mindre grupper i dagtilbud lem-

pes ligeledes. Derudover ophæves anbefalingen om ikke at rejse ind og 

ud af de berørte kommuner fra den 19. november 2020.

 

Som følge heraf vil dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner i Nord-

jylland fra mandag den 23. november 2020 overgå til de retningslinjer, 

der gælder på landsplan.

Se gældende retningslinjer for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutio-

ner 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 løbende branchefordelte opgørelser 

over COVID-19-testede og smittede.

 

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 46 og 47 med relevans for in-

stitutioner med gymnasiale uddannelser

 

Særligt for Nordjylland

Nye spørgsmål/svar om lempelse af restriktioner

Torsdag den 19. november 2020 blev der offentliggjort to nye spørgs-

mål/svar om lempelse af restriktioner for dagtilbud, grundskoler, ung-

doms- og voksenuddannelser, kost-, efter- og folkehøjskoler for visse 

kommuner i Nordjylland.

 

Se de nye spørgsmål/svar om lempelse af restriktioner m.v. her.

 

Følgende nye eller reviderede spørgsmål samt tilhørende svar er lagt på 

uvm.dk/corona siden sidste nyhedsbrev:

Spørgsmål

Særligt for Nordjylland - dagtilbud

Hvad betyder de udmeldte lempelser fra 19. november 2020? [19/11 kl. 15:15]

De særlige restriktioner og anbefalinger i de berørte kommuner i Nordjylland ophæves på 
børne- og undervisningsområdet.

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer
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
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
http://uvm.dk
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Det betyder, at restriktionerne for dagtilbud mv., grundskoler, ungdoms- og voksenuddan-
nelser, kost-, efter- og folkehøjskoler bortfalder, så der ikke længere gælder særlige forhold 
for institutioner mv. i kommunerne i Nordjylland. Institutionerne overgår således igen til 
de almindligt gældende retningslinjer i forbindelse med forebyggelse af smittespredning af 
COVID-19.

Dette forventes at gælde fra den 23. november, hvor bekendtgørelsen ophæves fra. 
Det betyder endvidere, at anbefalingen om ikke at rejse ud og ind af de berørte kommuner 
ophæves fra den 19. november 2020. Det gælder også for børn, elever, kursister og perso-
nale, som skal i dagtilbud eller skole mv.
 

Hvornår træder lempelserne i kraft? [19/11 kl. 15:15]

Anbefalingen om ikke at rejse ind og ud af de berørte kommuner bortfalder den 19. no-
vember 2020 og har dermed virkning med det samme.

Restriktioner for dagtilbud mv., grundskoler, ungdoms- og voksenuddannelser, kost-, ef-
ter- og folkehøjskoler ophævet. Dette forventes at gælde fra den 23. november, hvor be-
kendtgørelsen ophæves fra.

 

 

 

Med venlig hilsen
 

Annegrete Larsen  Sigrid Ingeborg Knap

Kontorchef  Teamleder
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