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Skærpede retningslinjer for daginstitutioner mv.   

i Kolding by (postnummer 6000) pr. 22. februar 2021  

 
Skærpede retningslinjer, anbefalinger og restriktioner for daginstitutioner mv. i Kolding 

by ( postnummer 6000) pr. 22. februar 2021 
Tidspunkt for retningslin-
jernes, anbefalingernes 
og de særlige restriktio-
ners ikrafttræden 

De skærpede retningslinjer træder i kraft den 22. februar 2021.  
 

De skærpede retningslinjer, restriktioner og anbefalinger er gældende til og 
med den 28. februar 2021.  
 

Daginstitutioner mv. om-
fattet af retningslinjerne, 
anbefalingerne og de sær-
lige restriktioner 

Alle daginstitutioner mv. i Kolding by, nærmere bestemt postnr. 6000. 
 
Med ” daginstitutioner mv.” menes alle kommunale, selvejende og udlicite-
rede daginstitutioner, puljeordninger, privatinstitutioner, obligatoriske tilbud 
og institutionslignende private pasningsordninger efter dagtilbudsloven (ne-
denfor anvendes udtrykket daginstitutioner mv. 

Fremmøde og nødpas-
ning 

Regler:  
 
Lukning 

 Daginstitutioner mv. skal holde lukket. Lukning indebærer, at daginstitutio-
nerne mv. i Kolding by ikke må modtage børn. 

   
Lukning omfatter ikke: 

 Børn, hvis særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige be-
hov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet, nødvendiggør del-
tagelse i daginstitution mv. ved fremmøde. 

 Børn, der modtager sprogstimulering og obligatorisk læringstilbud 
efter dagtilbudsloven, hvis det vurderes, at barnet har særlige behov, 
der nødvendiggør, at barnet stadig modtager tilbuddet. 

 
Nødpasning 
Kommunalbestyrelsen etablerer nødpasning til børn, der ikke kan modtages 
i daginstitutioner mv., som børnene er optaget i.  
 
Tilbud under den kommunale forsyning efter dagtilbudsloven skal inden for 
de af kommunalbestyrelsen fastsatte rammer for nødpasning stå til rådighed 
for nødpasning af børn optaget i eget tilbud samt børn fra andre tilbud, hvis 
kommunen vurderer det nødvendigt. Private tilbud står til rådighed for 
nødpasning af børn, der er optaget i disse tilbud. 
 
Kommunalbestyrelsen kan påbyde tilbud under den kommunale forsyning 
at modtage et nærmere bestemt antal børn i nødpasning. 
 
Nødpasningen skal så vidt muligt foregå i vante rammer og i øvrigt under-
støtte barnets trivsel og tryghed.  
 
Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne for nødpasningen og herunder 
kriterier for udvælgelse af børn, der tilbydes nødpasning. Rammerne offent-
liggøres på kommunens hjemmeside.  
 
Kommunalbestyrelsens kriterierier for tilbud om nødpasning skal omfatte: 

 Børn, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdri-
vende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller 
erhvervet hjemmefra. 

 
Kan kommunalbestyrelsen på grund af personale- eller kapacitetsmæssige 
udfordringer ikke stille det nødvendige antal pladser i nødpasning til rådig-
hed, skal kommunalbestyrelsen prioritere børn optaget i daginstitutioner 
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mv., hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. 
ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi, 
undervisning, pasning, den offentlige administration eller transport- og for-
syningsvirksomheder. 
 

Generelle sundhedsfag-
lige anbefalinger  

Der henvises til Retningslinjer for dagtilbud på Børne- og Undervisningsmi-
nisteriets område i forbindelse med forebyggelse af smittespredning af CO-
VID-19, find retningslinjer her. 
  

Håndtering af smittetil-
fælde 

Der henvises til Retningslinjer for dagtilbud på Børne- og Undervisningsmi-
nisteriets område i forbindelse med forebyggelse af smittespredning af CO-
VID-19, find retningslinjer her. 
 

Anbefalinger om hygi-
ejne, rengøring og udluft-
ning 

Der henvises til Retningslinjer for dagtilbud på Børne- og Undervisningsmi-
nisteriets område i forbindelse med forebyggelse af smittespredning af CO-
VID-19, find retningslinjer her. 
 

Regler og anbefalinger 
for organiseringen af un-
dervisning og andre akti-
viteter  

Der henvises til Retningslinjer for dagtilbud på Børne- og Undervisningsmi-
nisteriets område i forbindelse med forebyggelse af smittespredning af CO-
VID-19, find retningslinjer her. 
 

Mundbind og visir  Der henvises til Retningslinjer for dagtilbud på Børne- og Undervisningsmi-
nisteriets område i forbindelse med forebyggelse af smittespredning af CO-
VID-19, find retningslinjer her. 
 

Særlige restriktioner og 
anbefalinger for organise-
ringen af nødpasningen 

Der henvises til Retningslinjer for dagtilbud på Børne- og Undervisningsmi-
nisteriets område i forbindelse med forebyggelse af smittespredning af CO-
VID-19, find retningslinjer her. 
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