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Nyhedsbrev om genåbning af dagtilbud – uge 39 

Børne- og Undervisningsministeriet udsender løbende nyhedsbreve til 

landets kommuner og dagtilbud med nyt fra diverse myndigheder i rela-

tion til COVID-19. I nyhedsbrevet orienteres der om relevante politiske 

aftaler, retningslinjer, vejledninger, information samt nye spørgs-

mål/svar, der er udarbejdet i forbindelse med genåbningen af dagtilbuds-

området. 

 

I dette nyhedsbrev samles der op på diverse nye sundhedsfaglige anbefa-

linger og spørgsmål/svar. 

 

Du kan løbende finde information fra Børne- og Under-

visningsministeriet her: 

• Spørgsmål og svar

• Hotline og hjælp

• Udsendte breve om COVID-19

• Retningslinjer og lovgivning

 

 

Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet 

 

Vejledning om dimensionering i dagtilbud 

Børne- og Undervisningsministeriet har udarbejdet en vejledning til dag-

tilbud om handlinger ved iværksættelse af dimensionering. 

 

Vejledningen beskriver, hvornår dagtilbuddet har pligt til at iværksætte 

dimensionering, hvem der er ansvarlig for at beslutte dette såvel som pe-

rioden for dimensionering og forældrebetaling. I vejledningen oplyses 

også om dagtilbuddets pligt til at oplyse Styrelsen for Undervisning og 

Kvalitet (STUK) om dimensionering som følge af nødvendige COVID-

19 foranstaltninger. 

 

Find vejledningen her.  

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.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer
mailto:uvm@uvm.dk
www.uvm.dk
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Nyt fra Beskæftigelsesministeriet 

 

Ny trepartsaftale med hjælp til forældre til hjemsendte børn 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om en aftale, der 

giver forældre til hjemsendte børn mulighed for midlertidigt at modtage 

barselsdagpenge. 

 

Læs mere her.  

 

 

Nyt fra Sundhedsstyrelsen 

 

Opdateret retningslinje om forholdsregler ved tilfælde af COVID-

19 i dagtilbud, skoler, ungdoms- og voksenuddannelser 

Sundhedsstyrelsen har opdateret deres retningslinje "Forholdsregler ved 

tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler, ungdoms- og voksenuddannel-

ser". Retningslinjerne er blevet præciserede i forhold til, hvad ledelsen 

skal gøre, når de skal håndtere enkelttilfælde eller smitteudbrud af CO-

VID-19. 

 

Læs mere og find vejledningen her.  

 

Pjece til forældre til børn, der går i dagtilbud eller skole 

Sundhedsstyrelsen har udgivet nyt informationsmateriale til forældre til 

børn, der går i dagtilbud eller skole. Materialet indeholder blandt andet 

information om, hvad forældre skal gøre, hvis deres barn har symptomer 

på COVID-19 eller bliver sendt hjem ved smittetilfælde i klassen eller 

daginstitutionen.  

 

Læs mere og find pjecen her.  

 

 

Spørgsmål/svar på uvm.dk/corona  

Nedenfor fremgår spørgsmål/svar, som er nye eller opdaterede siden 

sidste nyhedsbrev. Spørgsmål/svar specifikt om dagtilbudsområdet kan 

findes på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside her. Gene-

relle/tværgående spørgsmål/svar kan findes på Børne- og Under-

visningsministeriets hjemmeside her. Siderne opdateres løbende.  

 

Dagtilbudsspecifikke spørgsmål/svar  
Tema Svar 

Hvad gælder 

ift det generelle

krav om brug 

af mundbind i 

kollektiv trafik 

mv.? [31/8 kl. 

13:00] 

 

Dagtilbud kan fortsat benytte kollektiv trafik. 

 

Kravet om brug af mundbind på alle tidspunkter i den kollektive 

trafik gælder ikke børn under 12 år samt personer med vejrtræk-

ningsbesvær, nedsat bevidsthedsniveau, eller personer med fysiske 

eller mentale svækkelser. Børn under 12 år er undtaget fra brugen 

af mundbind, da det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at det ikke 

https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/09/ny-trepartsaftale-skal-hjaelpe-corona-ramte-boernefamilier/
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Opdaterede-retningslinjer-tydeliggoer-hvad-man-goer-ved-enkelttilfaelde-af-smitte-hos-boern-og-elever
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Gode-raad-skal-vejlede-foraeldre-med-boern-i-dagtilbud-og-skoler-om-sygdom-og-hjemsendelse
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/generelt
http://uvm.dk/corona
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kan sikres, at mundbindet sidder tæt nok til ansigtet. Ligesom børn 

under 12 år heller ikke vurderes til selv at kunne tage mundbindet 

af og på. 

 

Pædagogisk personale i dagtilbud skal ved brug af offentlig trans-

port benytte mundbind. Det vil som udgangspunkt ikke være nød-

vendigt at pædagogisk personale benytter mundbind i private bus-

ser for eksempel til udflugt, skovbørnehave mv.  

Hvornår er et 

barn omfattet 

af kravet om 

brug af mund-

bind i kollektiv 

trafik? [31/8 

kl. 15:15] 

Kravet om brug af mundbind gælder for personer på 12 år og der-

over. Elever, der er 11 år eller derunder, er ikke omfattet af kravet 

om brug af mundbind. Det gælder også i myldretid og lignende. 

 

Endvidere gælder kravet ikke for personer med nedsat be-

vidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der 

gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind. 

 

Dimensione-

ring [28/8] 

Generelt 

Der kan i helt ekstraordinære tilfælde som følge af iværksættelse af 

nye eller genindførte foranstaltninger mod COVID-19 ske en di-

mensionering af enkelte dagtilbud, obligatoriske tilbud og private 

pasningsordninger efter dagtilbudsloven. 

 

Såfremt det vurderes nødvendigt at dimensionere dagtilbud mv., 

kan timerne, som barnet er i dagtilbuddet mv., afgrænses, der kan 

prioriteres mellem børn i forhold til den tid, som de er i dagtilbud-

det, eller anvendes forskudte mødetider mv. 

 

Beslutningskompetence 

Beslutning om dimensionering i kommunale dagtilbud og obliga-

toriske tilbud kan træffes af kommunalbestyrelsen. I private dagtil-

bud og private pasningsordninger ligger beslutningskompetencen 

hos den ansvarlige bestyrelse eller leder. 

 

Hvornår kan der træffes beslutning om dimensionering? 

En beslutning om dimensionering kan kun træffes, hvis det kon-

kret vurderes, at der er tale om et helt ekstraordinært tilfælde, hvor 

ikke alle børn kan være i dagtilbuddet mv. på almindelig vis som 

følge af den eller de iværksatte COVID-19-foranstaltninger. Der 

kan dermed kun foretages dimensionering, hvis man ikke ved en 

eller flere mindre vidtgående foranstaltninger mod COVID-19 vil 

kunne give alle børn ophold i dagtilbud på almindelig vis, for ek-

sempel ved anvendelse af vikarer eller fleksibel anvendelse af ka-

pacitet på tværs af dagtilbud i kommunen. 

 

Særlige opmærksomhedspunkter 

Dimensionering skal i videst muligt omfang tilrettelægges, så de 

børn og familier, som vurderes at have det største behov herfor, 

fortsat kan modtage dagtilbuddet mv. I den forbindelse skal der 

tages hensyn til børn med særlige støttebehov samt børn, som af 

sociale og pædagogiske årsager vurderes at have særligt behov for 

at være i dagtilbud mv. 

 

Længden af perioden for dimensionering 
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Dimensioneringen skal foretages for så kort en periode som mu-

ligt, dog højst i fire kalenderuger. En beslutning om dimensione-

ring kan forlænges med en varighed på op til to kalenderuger. 

 

Beslutningen kan træffes mere end én gang. 

 

Begrundelse for dimensionering 

En beslutning om dimensionering skal begrundes. Der skal udar-

bejdes en kort begrundelse herfor i "Formular for beslutning om 

midlertidig dimensionering af dagtilbud mv. (stukuvm.dk), som 

sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Begrundelsen 

skal offenliggøres på kommunens/tilbuddets hjemmeside. 

 

Ved beslutninger om forlængelse af periode for dimensionering vil 

samme fremgangsmåde skulle anvendes. 

 

Der er ingen formkrav til offentliggørelse af begrundelse for di-

mensionering af dagtilbud/pasningsordninger på kommunens, 

dagtilbuddets eller den private pasningsordnings hjemmeside. Det 

skal dog fremgå af hjemmesiden, hvilket omfang, periode og be-

grundelse, der er for dimensioneringen. 

 

Forældrebetaling 

Hvis en kommune i forbindelse med dimensionering over en peri-

ode ikke tilbyder et dagtilbud til forældre, der ønsker et dagtilbud 

til deres barn, så vil forældrebetalingen som udgangspunkt skulle 

bortfalde for de berørte forældre. Dette følger af dagtilbudslovens 

regler om forældrebetaling og grundprincipperne herfor og svarer 

til situationen under den gradvise genåbning af dagtilbuddene tidli-

gere på året.  

 

Der er ikke nogen krav til, hvor længe man som forælder ikke har 

kunnet benytte pladsen. 

 

Kommunen kan i sin beslutning, om at forældrebetalingen bortfal-

der for en periode, inddrage almindelige saglige hensyn. Som led i 

kommunens afgørelse kan det eksempelvis være relevant at lægge 

vægt på, om størrelsen på en eventuel nedsættelse af forældrebeta-

lingen står i væsentligt misforhold til det administrative merar-

bejde, der er knyttet til gennemførelse af nedsættelsen eller tilbage-

betalingen. 

 

Gruppestørrel-

ser og børn der 

samles tværs 

[21/9] 

Det er centralt, at stuen eller en tilsvarende gruppeinddeling er ud-

gangspunktet for dagtilbudsbørnenes hverdag. 

 

Samling af børn på tværs af stuer kan foregå, men bør begrænses. 

Børn kan dog samles på tværs af stuer mv. i det omfang, det er 

nødvendigt eller hensigtsmæssigt bl.a. i forhold til børnenes trivsel 

og udvikling. Dette kunne være i forbindelse med pædagogiske ak-

tiviteter og lege, ved udendørsaktiviteter, ved overgangsaktiviteter, 

i ydertimer eller i ferieperioder. I de tilfælde skal være ekstra fokus 

på anbefalinger om isolation ved sygdom samt høj rengørings- og 

hygiejnestandard, herunder håndhygiejne. Samme hensyn er gæl-

dende i forhold til at samle børn på tværs institutioner i forbin-

delse med alternativ pasning grundet ferier eller helligdage. 

https://www.stukuvm.dk/aktuelt/formularer-om-noedundervisning
https://www.stukuvm.dk/aktuelt/formularer-om-noedundervisning
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Dagtilbuddet kan med fordel planlægge, så der er faste voksne til-

knyttet stuer/grupper. Personalet kan dog skifte mellem 

stuer/grupper, hvis hensyn til børnenes trivsel og udvikling tilsiger 

det. Det kan for eksempel være personale, der er særligt kvalifice-

ret til at understøtte udsatte børn, sprogarbejdet, naturaktiviteter 

mv. personalet skal have ekstra opmærksomhed på god håndhygi-

ejne, når de skifter mellem stuer/gruppe. 

 

Anbefalingen om i videst muligt omgang ikke at blande børne-

grupperne gælder også, når børnene skal sove, såfremt det er mu-

ligt. Soverum må gerne benyttes. Det anbefales ydermere, at bør-

nene i videst muligt omgang placeres med 1 m afstand fra næsetip 

til næsetip imellem hinanden i krybber/barnevogne for herved at 

mindske potentiel smitterisiko.   

 

Dagtilbud mv. uden stuer eller tilsvarende gruppeinddelinger skal 

overveje, hvordan der kan organiseres faste grupper som udgangs-

punkt for børnenes hverdag. 

 

I forhold til bustransport til specialbørnehave og skovbørnehave 

mv., må alle sæder i bussen anvendes. Børn må ligeledes gerne 

sidde ved siden af hinanden på samme sæderække i bussen, når 

bare næsen vender samme vej. Det er vigtigt at sikre god ventila-

tion i bussen, ligesom man bør være ekstra fokus på håndhygiejne 

og rengøring af kontaktflader i bussen jf. sundhedsstyrelsens anbe-

falinger s. 9 (sst.dk). 

 

Alle aktiviteter, der er forbundet med dagtilbuddenes virksomhed, 

og som derfor relaterer sig til for eksempel dagtilbuddenes admini-

strative, ledelsesmæssige, faglige eller trivselsmæssige aktiviteter, er 

undtaget fra det gældende forsamlingsforbud. Dette gælder for ek-

sempel personalemøder, fællesmøder, dagtilbuddenes løbende fæl-

les arrangementer (hvor pædagogisk personale, ledelse, forældre 

og børn samles til for eksempel faglige oplæg eller udflugter), for-

ældrebestyrelsesmøder eller forældremøder samt optagelsesmø-

der/samtaler. 

 

Det gælder generelt, at undtagelsen kun kan anvendes under for-

udsætning af, at sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende 

anbefalinger følges, herunder selvisolation, hygiejne og afstand.  

Undtagelsen fra forsamlingsforbuddet gælder ikke, hvis der er tale 

om private arrangementer som for eksempel legeaftaler, fødsels-

dagsfester eller arrangementer arrangeret af grupper af forældre. 

 

Særligt ift. dagplejen 

Børn fra en dagpleje kan ved dagplejers sygdom el. andet fravær 

godt komme i en gæstedagpleje. Det er at foretrække, at det som 

udgangspunkt er de samme gæstedagplejere, de enkelte børn kom-

mer hos. Det er her vigtigt, at anbefalinger vedrørende rengøring 

og håndhygiejne efterleves. 

 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning
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Det er muligt, at flere dagplejere med børn mødes i for eksempel 

legestuer eller på tur, idet øvrige anbefalinger om blandt andet hy-

giejne og rengøring også gælder her. Dog gerne faste børnegrup-

per. 

 

Den samlede gruppestørrelse bør ikke væsentligt overstige en ty-

pisk stuestørrelse eller en tilsvarende gruppeinddeling i en dagin-

stitution ligesom det så vidt muligt skal være de samme børn, der 

mødes. 

 

 

Generelle spørgsmål/svar  
Tema Svar 

Hvilke arran-

gementer bør 

aflyses i dagtil-

bud, på grund-

skoler, fritids-

tilbud og ung-

doms- samt 

voksenuddan-

nelser? [20/9 

kl. 8:00] 

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at dagtilbud, grundskoler, fri-

tidstilbud og ungdoms- og voksenuddannelser aflyser sociale ar-

rangementer. Det kan fx være klassefester og skolefester, der pri-

mært har et socialt formål. Anbefalingen gælder sociale arrange-

menter, som både afholdes på og uden for dagtilbuddets/sko-

lens/institutionens matrikel. 

 

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 

vanskeligt at efterleve og opretholde krav og anbefalinger om hy-

giejne og afstand. Anbefalingen om aflysning gælder også, hvis ko-

lonien, 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 fx være forældre-og skolebestyrelsesmøder, gene-

ralforsamlinger, valgmøder og opstillingsmøder til dagtilbuddets 

eller skolens bestyrelse, elevråd el.lign., forældremøder, dagtilbud-

hjemsamtaler, skole-hjemsamtaler, optagelsesmøder/samtaler, 

introduktionskurser og brobygning. 

 

Alle aktiviteter skal fortsat ske under hensyntagen til sundheds-

myndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger – herunder 

selvisolation, hygiejne og afstand. Der gøres opmærksom på, at 

Sundhedsstyrelsens retningslinjer løbende kan blive opdateret. 

 

Det bemærkes, at sundhedsmyndighederne også anbefaler aflys-

ning af private arrangementer, der ikke arrangeres af dagtilbuddet, 

institutionen eller skolen, som eksempelvis klassefester, fødsels-

dage, lejrture mv. Dette gælder også selv om børnene og de unge 

færdes sammen i løbet af en almindelig dag. 

 

Hvad er typi-

ske COVID-19 

symptomer? 

[17/9 kl. 15:45] 

Sundhedsstyrelsen oplyser, at følgende symptomer er typiske for 

COVID-19:  

• Tør hoste 

• Feber 

• Almen utilpashed 

• Man kan også have luftvejssymptomer, f.eks. ondt i hal-

sen, forkølelse med videre eller andre symptomer, som 
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for eksempel diarré. Man behøver ikke at have alle symp-

tomerne på én gang, og især hos børn kan de være meget 

milde. 

• Løbenæse uden andre symptomer er ikke tegn på CO-

VID-19.  

 

Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer lø-

bende kan blive opdateret. 

 

Kan et 

barn/elev/kur-

sist, der er nær 

kontakt til en 

person, som er 

testet positiv 

for COVID-

19, komme i 

dagtil-

bud/skole/in-

stitution? 

[17/9 kl. 15:45] 

Sundhedsstyrelsen oplyser: 

• Nej. Er barnet/eleven/kursisten nær kontakt til en per-

son, som er testet positiv for COVID-19, skal vedkom-

mende blive hjemme fra dagtilbud/skolen/institutionen. 

• Det anbefales, at nære kontakter til en person med CO-

VID-19 testes.  

• Barnet/eleven/kursisten kan igen møde i dagtil-

bud/skole/institutionen:  

o Ved testning: Hvis den første test er negativ, og 

barnet ikke har symptomer, kan barnet/ele-

ven/kursisten møde i dagtilbud/skole/institu-

tion herefter. Vedkommende skal dog stadig få 

foretaget anden test to dage efter første test, da 

vedkommende har været i nær kontakt med en 

smittet.  

o Testes barnet/eleven ikke: Man kan undlade at 

teste børn under 12 år, da det kan opleves ube-

hageligt for dem. I stedet kan man vælge at 

holde barnet hjemme i 7 dage efter, at den sid-

ste nære kontakt fandt sted. Hvis barnet ikke 

har fået symptomer i de 7 dage, kan barnet igen 

møde i dagtilbud/skole.  

 

Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer lø-

bende kan blive opdateret. 

 

Hvad skal et 

barn/elev/kur-

sist, som har 

haft tæt kon-

takt til en per-

son med symp-

tomer på CO-

VID-19, gøre? 

[15/9 kl. 15:45] 

Sundhedsstyrelsen oplyser, at:  

• Barnet og forældrene eller kursisten selv bør have skær-

pet opmærksomhed på symptomer og hygiejne med vi-

dere.  

• Barnet/eleven/kursisten kan godt komme i dagtil-

bud/skole/institution såfremt vedkommende ikke har 

symptomer på COVID-19.  

• Det er først, hvis den person, som har symptomer, testes 

positiv for COVID-19, at barnet/eleven/kursisten bliver 

en nær kontakt og derved skal blive hjemme og testes.   

 

Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer lø-

bende kan blive opdateret. 

 

Hvad skal et 

barn/elev/kur-

sist, der har 

været tæt på 

én, der er nær 

Sundhedsstyrelsen oplyser, at: 

• Barnet og forældrene eller kursisten selv bør have skær-

pet opmærksomhed på symptomer og hygiejne med vi-

dere.  
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kontakt til en 

person, der er 

testet positiv 

for COVID-

19, gøre? [17/9

kl. 15:45] 

 

• Barnet/eleven/kursisten kan godt komme i dagtil-

bud/skole/institution såfremt vedkommende ikke har 

symptomer på COVID-19.  

• Det er først, hvis den person, som har symptomer, testes 

positiv for COVID-19, at barnet/eleven/kursisten bliver 

en nær kontakt og derved skal blive hjemme og testes.  

 

Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer lø-

bende kan blive opdateret. 

 

Hvad skal et 

barn/elev/kur-

sist, der er te-

stet positiv for 

COVID-19, 

gøre? [17/9 kl. 

15:45] 

Sundhedsstyrelsen oplyser, at:  

• Barnet/eleven/kursisten skal blive hjemme indtil 48 ti-

mer efter, at symptomerne er forsvundet. Hvis vedkom-

mende er testet positiv, men ikke har symptomer, skal 

barnet/eleven/kursisten blive hjemme indtil 7 dage efter, 

at testen er taget. 

• Personer smittet med COVID-19 kan i mange uger efter 

deres sygdom potentielt have stoffer i blodet, der giver 

udslag i en positiv test. Derfor kan børn/elever/kursi-

ster, der ikke har oplevet symptomer i 48 timer, godt 

komme i dagtilbud/skole/institution, og det anbefales 

ikke, at man tester igen med henblik på raskmelding.  

• Af hensyn til børn, elever og kursister anbefaler Børne- 

og Undervisningsministeriet, at ledelsen på dagtilbud, 

skoler og uddannelsesinstitutioner tager udgangspunkt i 

Sundhedsstyrelsens udmelding om, at eleverne efter 48 

timers symptomfrihed kan anses for at være smittefri, og 

at børn/elever/kursister dermed ikke behøver at frem-

vise en negativ test for at vende tilbage.   

 

Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer lø-

bende kan blive opdateret. 

 

Hvad gør dag-

tilbud og 

grundskoler, 

hvis én i 

stuen/klas-

sen/gruppen 

er smittet med 

COVID-19? 

[17/9 kl. 15:45] 

Sundhedsstyrelsen oplyser, at: 

For dagtilbud og grundskoler (til og med 10. klasse) gælder føl-

gende når anbefalingen om 1 meters afstand er fulgt inden for 

stuen eller klassen: 

• Der opspores nære kontakter til den smittede. Personer 

som er nære kontakter følger herefter programmet for 

nære kontakter med hjemsendelse og to test. Læs mere i 

Sundhedsstyrelsens Smitteopsporing af nære kontakter 

(sst.dk) 

• Der suppleres med en screeningstest af de børn/elever, 

der går i stue/klasse med den smittede, og som ikke er 

identificeret som nære kontakter. Børn/elever hjemsen-

des med henblik på at få foretaget én test. Screening fo-

retages for at være sikker på, at der ikke er yderligere 

smitte i stuen/klassen. 

 

For dagtilbud og grundskoler (til og med 10. klasse) gælder føl-

gende, når anbefalingen om 1 meters afstand i overensstemmelse 

med Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer er fraveget 

inden for stuen eller klassen: 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Smitteopsporing/COVID-19-Smitteopsporing-af-naere-kontakter.ashx?la=da&hash=9C4C984482FB57DF84035F6FB742D3FB5F449E75
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Smitteopsporing/COVID-19-Smitteopsporing-af-naere-kontakter.ashx?la=da&hash=9C4C984482FB57DF84035F6FB742D3FB5F449E75
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Smitteopsporing/COVID-19-Smitteopsporing-af-naere-kontakter.ashx?la=da&hash=9C4C984482FB57DF84035F6FB742D3FB5F449E75
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• Hele stuen/klassen opfattes som nære kontakter til den 

smittede og følger testprogrammet for nære kontakter 

med hjemsendelse og to test. Læs mere i Sundhedsstyrel-

sens Smitteopsporing af nære kontakter (sst.dk) 

• Eventuelle nære kontakter i dagtilbuddet/skolen uden 

for stuen/klassen identificeres, hjemsendes og testes to 

gange. 

 

Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer lø-

bende kan blive opdateret. 

 

Hvornår må 

børn/ele-

ver/kursister, 

som er sendt 

hjem enten 

som nære kon-

takter eller i 

forbindelse 

med screening 

for COVID-19 

i dagtilbud eller 

grundskole, 

møde i dagtil-

bud/skole/in-

stitutionen 

igen? [17/9 kl. 

15:45] 

Sundhedsstyrelsen oplyser, at: 

• De må møde op igen efter første negative test. 

• Hvis barnet/eleven/kursisten ikke testes, må de møde 

op igen 7 dage efter hjemsendelse, hvis vedkommende 

ikke har udviklet symptomer i hjemsendelsesperioden.  

 

Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer lø-

bende kan blive opdateret. 

 

Hvad gør dag-

tilbud, skoler 

og ungdoms- 

og voksenud-

dannelser med 

hensyn til med-

arbejdere? 

[17/9 kl. 15:45] 

Sundhedsstyrelsen oplyser, at: 

• Medarbejdere forventes at være i stand til at efterleve råd 

om afstand, selvom det altid bør ske under hensyntagen 

til det professionelle behov for nærhed og omsorg i ar-

bejdet. 

• Såfremt en medarbejder er testet positiv for COVID-19, 

identificeres alle nære kontakter, som medarbejderen har 

undervist eller været i kontakt med inden for 48 timer, 

før medarbejderen fik symptomer. Alle nære kontakter – 

både børn/elever/kursister og kollegaer –hjemsendes. 

Det vil sige, at hele stuen/klassen/holdet ikke per auto-

matik sendes hjem som nære kontakter, da det forventes 

at medarbejdere som udgangspunkt har holdt afstand 

med mindre der er behov for nærhed og omsorg i arbej-

det. 

Dagtilbuddet/skolen/institutionen rådgiver sig i forløbet 

hos den kommunale sundhedstjeneste. Den kommunale 

sundhedstjeneste kan rådgive alle dagtilbud/skoler/insti-

tutioner i kommunen, uanset om dagtilbud/skolen/insti-

tutionen er offentlig eller privat. 

• 

 

Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer lø-

bende kan blive opdateret. 

 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Smitteopsporing/COVID-19-Smitteopsporing-af-naere-kontakter.ashx?la=da&hash=9C4C984482FB57DF84035F6FB742D3FB5F449E75
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Smitteopsporing/COVID-19-Smitteopsporing-af-naere-kontakter.ashx?la=da&hash=9C4C984482FB57DF84035F6FB742D3FB5F449E75
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Hvem er en 

nær kontakt? 

[17/9 kl. 15:45] 

 

Sundhedsstyrelsen definerer en nær kontakt som en person 

• der bor sammen med en smittet person 

• der har haft direkte fysisk kontakt med en smittet person, 

for eksempel ved kram. 

• der har haft direkte kontakt med sekreter fra en smittet 

person, for eksempel en person der er blevet hostet på.  

• der har haft tæt ’ansigt-til-ansigt’ kontakt inden for 1 me-

ter i mere end 15 minutter til en smittet person 

 

Hele stuer eller klasser i dagtilbud og grundskoler, hvor man i 

overensstemmelse med Børne- og Undervisningsministeriets ret-

ningslinjer har fraveget anbefalingen om 1 meters afstand, betrag-

tes som nære kontakter.  

 

I en stue eller klasse i dagtilbud eller grundskoler, hvor man har 

fulgt afstandsanbefalingerne, skal der foretages en konkret vurde-

ring af, hvem der er nære kontakter. De børn/elever som ikke er 

nære kontakter til den smittede i klassen/stuen sendes hjem i for-

bindelse med screening og testes én gang. Screening foretages for 

at være sikker på, at der ikke er yderligere smitte i stuen/klassen. 

 

Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer lø-

bende kan blive opdateret. 

 

Hvordan får 

jeg henvisning 

til test til mit 

barn? [17/9 kl. 

15:45] 

Henvisning af børn med symptomer på COVID-19 

• Sundhedsstyrelsen oplyser, at man skal ringe til egen læge 

med henblik på en vurdering og eventuel henvisning til 

test.  

 

Henvisning af børn uden symptomer på COVID-19 

• Man kan derudover uden henvisning fra sin egen læge 

booke tid til sit raske barn på coronaprover.dk, hvis bar-

net er over 2 år. Er dit barn under 2 år skal du stadig 

ringe til egen læge for henvisning til test. 

• Børn, som er nære kontakter skal testet to gange. Er for-

ældre i tvivl om, hvordan og hvornår de skal booke tid til 

test, kan de kontakte Kontaktopsporingsenheden på 70 

20 02 33 og taste 2 for vejledning herom. 

 

Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer lø-

bende kan blive opdateret. 

 

Hvor længe 

skal børn eller 

elever under 12

år, som er nære

kontakter, der 

ikke bliver te-

stet, blive 

hjemme? [17/9 

kl 15:45] 

 

 

Sundhedsstyrelsen oplyser, at hvis et barn eller elev under 12 år 
ikke bliver testet, skal vedkommende blive hjemme i 7 dage efter 
den sidste nære kontakt til den smittede fandt sted. Udvikler bar-
net eller eleven symptomer i denne periode, skal man blive 
hjemme indtil 48 timer efter, at symptomerne er forsvundet. 

Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer lø-
bende kan blive opdateret. 
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Med venlig hilsen 

 

Lotte Groth-Andersen 

Afdelingschef 

Kontor for Dagtilbud 


	Nyhedsbrev om genåbning af dagtilbud – uge 39 
	Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet 
	Vejledning om dimensionering i dagtilbud 

	Nyt fra Beskæftigelsesministeriet 
	Ny trepartsaftale med hjælp til forældre til hjemsendte børn 

	Nyt fra Sundhedsstyrelsen 
	Opdateret retningslinje om forholdsregler ved tilfælde af COVID19 i dagtilbud, skoler, ungdoms- og voksenuddannelser 
	Pjece til forældre til børn, der går i dagtilbud eller skole 

	Spørgsmål/svar på uvm.dk/corona
	Dagtilbudsspecifikke spørgsmål/svar
	Generelle spørgsmål/svar 





