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Vejledning om handlinger ved
iværksættelse af dimensionering på
dagtilbud under Børne- og
Undervisningsministeriets område

Handling
Generelt om
hjemsendelse og
smitteopsporing

Dagtilbuddet skal følge Sundhedsstyrelsens vejledning om ”Forholdsregler ved
tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser” og kan kontakte
den kommunale sundhedstjeneste for nærmere sundhedsfaglig rådgivning.
Den kommunale sundhedstjeneste kan rådgive alle dagtilbud i kommunen, uanset om
dagtilbuddet er offentligt eller privat.
For Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer I forbindelse med forebyggelse
af smittespredning af COVID-19 henvises til ministeriets hjemmeside om vejledninger og retningslinjer (uvm.dk).

Dimensionering

Kommunalbestyrelsen kan i ekstraordinære tilfælde dimensionere enkelte kommunale dagtilbud, obligatoriske tilbud, kommunale fritidshjem samt kommunale klub- og
fritidstilbud efter dagtilbudsloven og skolefritidsordninger efter folkeskoleloven. I
private dagtilbud, private pasningsordninger, private fritidshjem samt private klub- og
fritidstilbud efter dagtilbudsloven træffes beslutning om dimensionering af den
ansvarlige bestyrelse eller leder.
En beslutning om dimensionering kan kun træffes, hvis det konkret vurderes, at ikke
alle børn kan være i tilbuddet på almindelig vis som følge af den eller de iværksatte
nødvendige covid-19-foranstaltninger. Der kan altså kun dimensioneres, hvis man
ikke ved mindre vidtgående foranstaltninger vil kunne give alle børn ophold i tilbuddet på almindelig vis, herunder ved anvendelse af vikarer eller fleksibel anvendelse af
kapacitet på tværs af tilbud i kommunen.
Dimensionering skal i videst muligt omfang tilrettelægges, så de børn og familier, som
vurderes at have det største behov, fortsat kan være i tilbuddet. Her skal der tages
hensyn til børn med særlige støttebehov samt børn og familier, som af sociale og
pædagogiske årsager vurderes at have særligt behov for at være i tilbuddet.
Dimensioneringen skal foretages for så kort en periode som muligt, dog højst i fire
kalenderuger. En beslutning om dimensionering kan forlænges med en varighed på op
til to kalenderuger. Beslutningen kan træffes mere end én gang.
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Handling
Indberetning om
dimensionering

Hvis tilbuddet m.v. dimensioneres som følge af foranstaltninger mod covid-19, skal:
1.

Beslutningen om dimensionering offentliggøres på kommunens eller tilbuddets
hjemmeside.

2.

Beslutningen om dimensionering indberettes til Styrelsen for Undervisning og
Kvalitet.

Indberetningen foretages digitalt via et elektronisk indberetningsskema senest den 5.
og den 20. i måneden for den foregående periode. Perioderne går fra den 1.-15. i en
måned og fra den 16.-31. i måneden (eller sidste dato i måneden). Der skal alene foretages indberetning, hvis der i perioden sker/er sket dimensionering. Hvis en beslutning om dimensionering strækker sig over 2 indberetningsperioder, skal dette alene
indberettes i den første periode.
Børne- og undervisningsministeren kan fritage tilbud m.v. for indberetning af
dimensionering til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, hvilket i så fald vil fremgå af
de gældende retningslinjer, jf. ovenfor.
Der henvises endvidere til spørgsmål/svar om dimensionering og frister for indberetning på uvm.dk.

Informér

Informér om, at der er mistanke eller smitte med covid-19 i tilbuddet, og hvilke
foranstaltninger, der er iværksat, men giv ikke oplysninger, der kan identificere, hvem
der (muligvis) er smittet.

Forældrebetaling

Hvis en kommune i forbindelse med dimensionering over en periode ikke tilbyder et
tilbud til forældre, der ønsker et tilbud til deres barn, så vil forældrebetalingen som
udgangspunkt skulle bortfalde for de berørte forældre. Der er ikke noget krav til, hvor
længe man som forælder ikke har kunnet benytte pladsen. Kommunen kan i sin
beslutning om, at forældrebetalingen bortfalder for en periode, inddrage saglige
hensyn. Som led i kommunens afgørelse kan det eksempelvis være relevant at lægge
vægt på, om størrelsen på en eventuel nedsættelse af forældrebetalingen står i
væsentligt misforhold til det administrative merarbejde, der er knyttet til gennemførelse af nedsættelsen eller tilbagebetalingen.
Forældrebetaling i privatinstitutioner, private pasningsordninger, private fritidshjem
samt private klub- og fritidstilbud efter dagtilbudsloven er et anliggende mellem
forældrene og det private tilbud.
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