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Til chef for dagtilbudsområdet   

 

   

 

Nyhedsbrev til chef for dagtilbudsområdet ifm. COVID-19 (uge 1) 

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.  

 

Området er under stadig udvikling, hvorfor alle dagtilbud opfordres til 

løbende at holde sig orienteret på uvm.dk. Dette nyhedsbrev medtager 

ændringer fra 21. december til og med 8. januar kl. 14.30 

 

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. 

Pressemeddelelse om skærpet forsamlingsforbud og øvrige tiltag for at imødegå cluster 

B.1.1.7  

5. januar 2021 udsendte Sundheds- og Ældreministeriet en pressemedde-

lelse om det skærpede forsamlingsforbud og de øvrige tiltag som regerin-

gen har besluttet for at imødegå den mere smitsomme britiske virusvari-

ant, cluster B.1.1.7, der er stigende i Danmark.  

I bunden af pressemeddelelsen er der links til pjece om skærpet forsam-

lingsforbud og nye tiltag, nyhed på SSI.dk om estimerede scenarier for 

udviklingen i B.1.1.7, notat fra SSI om estimerede scenarier for udviklin-

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
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gen i B.1.1.7, notat fra SSI om forsamlingsforbud samt SSI’s seneste risi-

kovurdering. de samlede nationale tiltag og til pjecen forlængelse af tiltag 

og fortsat COVID-19-nedlukning i Danmark. 

 

Se Sundheds- og Ældreministeriets pressemeddelelse om skærpet for-

samlingsforbud og øvrige tiltag for at imødegå cluster B.1.1.7 her 

(sum.dk) 

 

Pressemeddelelse om forlængelse af tiltag og fortsat COVID-19-nedlukning i Dan-

mark 

29. december 2020 udsendte Sundheds- og Ældreministeriet en presse-

meddelelse om forlængelse af tiltag og fortsat COVID-19-nedlukning i 

Danmark. I bunden af pressemeddelelsen er der link til de samlede natio-

nale tiltag og til pjecen om forlængelse af tiltag og fortsat COVID-19-

nedlukning i Danmark. 

 

Se Sundheds- og Ældreministeriets pressemeddelelse om forlængelse af 

tiltag og fortsat COVID-19-nedlukning i Danmark her (sum.dk) 

 
 

Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet 

Nye COVID-tiltag på børne- og undervisningsområdet 

Børne- og Undervisningsministeriet bragte 6. januar 2021 en nyhed om 

en række skærpede tiltag og restriktioner på blandt andet børne- og un-

dervisningsområdet, der iværksættes som følge af udbredelsen af den 

mere smitsomme britiske virusvariant, der er stigende i Danmark. De 

skærpede tiltag og restriktioner gælder fra 6. januar og foreløbigt til den 

17. januar 2021. 

 

Nyheden er opdateret den 7. januar med tilføjelse om, at dagtilbudsom-

rådets fritagelse for at indberette til Styrelsen for Undervisning og Kvali-

tet, når der iværksættes dimensionering, forlænges til og med den 17. ja-

nuar 2021. 

 

Læs nyheden om de nye COVID-tiltag på børne- og undervisningsområ-

det her (uvm.dk). 

 

 

Ændrede retningslinjer for dagtilbudsområdet 

På baggrund af regeringens pressemøde den 5. januar har Børne- og Un-

dervisningsministeriet justeret de gældende retningslinjer for dagtilbuds-

området. Af retningslinjerne fremgår det, at dagtilbud fortsat er åbne, 

men at forældre opfordres til at holde børn hjemme fra dagtilbud, hvis 

dette er muligt. Det kan fx være forældre, der selv er hjemsendt, men 

ikke kan passe deres arbejde hjemmefra. Det fremgår endvidere, at pas-

ning af børn skal foregå i mindre, faste grupper, hvor det er muligt. 

Derudover indeholder retningslinjerne en skærpet opfordring til, at 

https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2021/Januar/Skaerpet-forsamlingsforbud-og-oevrige-tiltag.aspx
https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2021/Januar/Skaerpet-forsamlingsforbud-og-oevrige-tiltag.aspx
https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2021/Januar/Skaerpet-forsamlingsforbud-og-oevrige-tiltag.aspx
https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2021/Januar/Skaerpet-forsamlingsforbud-og-oevrige-tiltag.aspx
https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/December/Forlaengelse-af-tiltag-og-fortsat-COVID-19-nedlukning-i-Danmark.aspx
https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/December/Forlaengelse-af-tiltag-og-fortsat-COVID-19-nedlukning-i-Danmark.aspx
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/jan/210106-nye-covid-tiltag-paa-boerne-og-undervisningsomraadet
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/jan/210106-nye-covid-tiltag-paa-boerne-og-undervisningsomraadet
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aflevering og afhentning foregår udenfor, og forældre opfordres til at 

bære mundbind eller visir ved aflevering og afhentning inden døre, 

hvis det er vanskeligt at holde afstand.  Anbefalingen om brug af 

mundbind/visir gælder også for øvrige besøgende i dagtilbud mv., hvis 

det er vanskeligt at holde afstand. 

 

Se de gældende retningslinjer for dagtilbudsområdet her 
 

COVID-19-tiltag på børne- og undervisningsområdet forlænges til og med den 17. 

januar 2021 

Børne- og Undervisningsministeriet bragte 30. december 2020 en nyhed 

om forlængelsen af tiltagene på børne- og undervisningsområdet.  

 

Læs nyheden om COVID-19-tiltag på børne- og undervisningsområdet 

frem til 17. januar 2021 her (uvm.dk) 
 

 

Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 1 med relevans for dagtil-

budsområdet 

 

På siden dagtilbud er der offentliggjort nye spørgsmål og svar under føl-

gende temaer: 

 

Særligt under nedlukningen  

 Gælder de almindelige bestemmelser for dagtilbud mv., herunder 

pasningsgarantien? 

 Kan forældre til børn i obligatoriske tilbud, herunder lovpligtig 

sprogstimulering eller obligatorisk læringstilbud vælge at holde deres 

barn hjemme? 

 Er dagtilbud fortsat åbne? 

 Har forældre, der følger opfordringen om at holde deres barn 

hjemme, krav på at få deres forældrebetaling tilbagebetalt? 

 Er der fortsat mulighed for dimensionering af dagtilbud?  

 

Hygiejne og rengøring 

 Skal rengøringsniveauet hæves i dagtilbuddene m.v.? 

 

Dimensionering 

 Hvad indebærer dimensionering? 

 I hvilke tilbud på dagtilbudsområdet kan der ske dimensionering? 

 I hvilke situationer kan der dimensioneres? 

 Hvem kan træffe beslutning om dimensionering? 

 Er der særlige opmærksomhedspunkter, når der dimensioneres? 

 I hvor lang tid kan der dimensioneres? 

 Hvad sker der med forældrebetalingen, når der dimensioneres? 

 

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/dec/201230-covid-19-tiltag-forlaenges-til-og-med-den-17-januar-2021
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/dec/201230-covid-19-tiltag-forlaenges-til-og-med-den-17-januar-2021
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Organisering af aktiviteter og forsamlingsforbud 

 Hvilken betydning for børn i dagtilbud har den generelle anbefaling 

om afstand på to meter? 

 

Legeaftaler 

 Hvilke anbefalinger er der i forhold til legeaftaler? 

 

 

Se alle spørgsmål og svar med relevans for dagtilbudsområdet her 
 

 

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

