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Til chef for dagtilbudsområdet 

Nyhedsbrev til dagtilbudsområdet om COVID-19 (uge 48) 

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 Sundhedsmyndigheder m.v. 

Kriterierne for at blive defineret som nær kontakt 

Sundhedsstyrelsen har udvidet kriterierne for at blive defineret som nær 

kontakt, når man har været tæt på en, der er smittet med ny coronavirus. 

Udover at udvide definitionen for nære kontakter, så anbefaler Sund-

hedsstyrelsen nu også, at man i nogle situationer, hvor man har været tæt 

på en smittet, men ikke er nær kontakt, kan få taget en screeningstest. 

Se mere om kriterierne for at blive defineret som nær kontakt (sst.dk). 

Relevante spørgsmål/svar på uvm.dk vil med afsæt i de nye kriterier sna-

rest blive justeret.

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
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Flere-vil-blive-bedt-om-at-gaa-i-selvisolation-og-blive-testet-hvis-de-har-vaeret-taet-paa-en-der-er
mailto:stuk@stukuvm.dk
http://www.stukuvm.dk
http://uvm.dk
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Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 48 med relevans for dagtil-

budsområdet 

Legeaftaler 

Mandag den 23. november 2020 blev der offentliggjort spørgsmål/svar 

om legeaftaler. 

Raske børn må gerne lege med andre raske børn. Det er en god ide, 
at børn leger med de samme børn, for eksempel et par rigtige gode 
venner fra skolen, vejen eller børnehaven. Overvej om børnene kan 
lege sammen udenfor. 

Lige nu skal man begrænse legeaftaler med børn, som ikke plejer at 
lege sammen, og man skal ikke etablere for eksempel trivselsgrupper, 
madgrupper eller legegrupper i skolen. 

Skolerne har ansvar for at sikre et godt undervisningsmiljø. Med de 
nuværende sundhedsfaglige retningslinjer må skolerne derfor finde 
andre måder at sikre trivsel på end etableringen af for eksempel lege-
grupper. 

Der kan dog være særlige hensyn til børnenes trivsel, der gør at man 
skal gøre en undtagelse. Det kan være, hvis et barn er ny i en klasse 
eller i en børnehave. Forebyggelse af smitte skal ikke gå ud over 
børns mentale trivsel eller gøre, at nogle børn bliver ensomme. 

Husk altid at hjælpe børnene med at overholde god håndhygiejne, og 
sørg så vidt muligt for, at de leger udenfor. 

Se spørgsmål/svar om legeaftaler (uvm.dk). 

Henstilling af legetøj 

Mandag den 23. november er der kommet nye spørgsmål/svar om 

henstilling af legetøj. 

Rengøring af legetøj skal ske med vand og sæbe. Legetøjet kan som 
udgangspunkt ikke henstilles uden at blive gjort rent, da det er en 
usikker metode. 

Generelt skal legetøj, der er vanskeligt at rengøre, ikke anvendes un-
der pandemien. 

Der er særskilte anbefalinger for følgende legetøj: 

• Bøger: Det er fordelagtigt at anvende e-books på Ipads under 
pandemien, fordi de kan aftørres. Almindelige bøger kan dog 
anvendes og henstilles i 72 timer. Såfremt bøgerne er fed-
tede/smudsede kan de aftørres med en let fugtet klud på

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


3 

ydersiden og herefter henstilles i 72 timer. Her er forudsæt-
ningen dog, at bøgerne håndteres af medarbejderne, som har 
udført håndhygiejne inden de anvender bøgerne. 

• Udklædningstøj: Tøjet vaskes på 60 grader. Kan tøjet ikke va-
skes på 60 grader, kan det vaskes på 30 grader og herefter 
henlægges i 72 timer. 

Se spørgsmål/svar om henstilling af legetøj under hygiejne og rengøring 

(uvm.dk). 

Med venlig hilsen 

Annegrete Larsen Sigrid Ingeborg Knap 

Kontorchef Teamleder 

Center for Udgående Kvalitetsarbejde 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

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