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Til chefer for dagtilbudsområdet 

 

   

 

Nyhedsbrev til chefer for dagtilbudsområdet ifm. COVID-19 (uge 

2) 

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 udbydere opfordres til 

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

ændringer fra 7. januar 8.00 til og med 15. januar kl. 8.00. 

 

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. 

Forlængelse af skærpede tiltag 

Sundheds- og Ældreministeriet har udsendt en pressemeddelelse om, at 

smittesituationen i Danmark og udbredelsen af virusvarianten cluster 

B.1.1.7 fortsat giver anledning til bekymring for en markant eskalering af 

samfundsmitten hen over vinteren. For at bevare kontrollen med epide-

mien forlænges alle skærpede tiltag samt restriktioner for ind- og udrejse 

af Danmark til og med 7. februar 2021. 

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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Se pressemeddelelsen fra Sundheds- og Ældreministeriet om forlængel-

sen af skærpede tiltag her (sum.dk) 

 

Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet 

COVID-19-tiltag forlænges til og med den 7. februar 2021 

Børne- og Undervisningsministeriet har den 13. januar 2021 udsendt en 

nyhed om forlængelsen af COVID-19-tiltagene. 
Læs nyheden om forlængelse af de skærpede tiltag her (uvm.dk) 

  

Retningslinjer i forbindelse med forebyggelse af smittespredning af COVID-19 er op-

dateret. 

Retningslinjer for alle områder på Børne- og Undervisningsministeriets 

område i forbindelse med forebyggelse af smittespredning af COVID-19 

er opdateret og lagt på hjemmesiden.  

Se de opdaterede retningslinjer her (uvm.dk) 

 

Vejledninger om iværksættelse af nødundervisning og dimensionering 

Også vejledningen om handlinger ved iværksættelse af nødundervisning 

på skoler og institutioner under Børne- og Undervisningsministeriets 

område samt vejledning om handlinger ved iværksættelse af dimensione-

ring i dagtilbud under Børne- og Undervisningsministeriets område er 

blevet opdateret. 

Se de opdaterede vejledninger her (uvm.dk) 

 
 

Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 2 med relevans dagtilbuds-

området 

Justeringer i strukturen for spørgsmål og svar 

Strukturen på siderne med spørgsmål og svar er justeret siden sidst. Den 

primære ændring er, at undersiden om de særlige restriktioner foreløbigt 

frem til den 7. februar er nedlagt og lagt ud som tema på de enkelte sider 

vedrørende dagtilbud, skole og uddannelsesområderne. Herudover er der 

etableret et nyt tema på alle sider ved navn ”Senest opdaterede spørgs-

mål”. Temaet viser de seneste fem offentliggjorte spørgsmål/svar. Ende-

lig er en række spørgsmål/svar fra foråret, der nu igen er aktuelle, blevet 

lagt på. 

 

Dagtilbud  

På siden om dagtilbud er der offentliggjort følgende nye eller opdaterede 

spørgsmål: 

 Er dagtilbud fortsat åbne? [08.01.2021] 

 Gælder de almindelige bestemmelser for dagtilbud mv., herunder 

pasningsgarantien? [08.01.2021] 

 Kan forældre til børn i obligatoriske tilbud, herunder lovpligtig 

sprogstimulering eller obligatorisk læringstilbud, vælge at holde de-

res barn hjemme? [08.01.2021] 

 Skal rengøringsniveauet hæves i dagtilbuddene mv.? [08.01.2021] 

https://sum.dk/nyheder/2021/januar/1301-forlaengelse-af-skaerpede-tiltag-samt-rejserestriktioner
https://sum.dk/nyheder/2021/januar/1301-forlaengelse-af-skaerpede-tiltag-samt-rejserestriktioner
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/jan/210113-covid-19-tiltag-forlaenges-til-og-med-den-7--februar-2021
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/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
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 Hvilken betydning har den generelle anbefaling om to meters af-

stand for dagtilbud? [08.01.2021] 

 Er der fortsat mulighed for dimensionering af dagtilbud? 

[08.01.2021] 

 Hvad menes der med, at det anbefales at dagtilbud mv. skal tilrette-

lægges, så børnene holdes fysisk inddelt i mindre, faste grupper, 

hvor det er muligt? [12.01.2021] 

 Hvilke anbefalinger har Sundhedsstyrelsen om forebyggelse af 

smitte på dagtilbudsområdet? [12.01.2021] 

 Kan kommuner og dagtilbud fastsætte retningslinjer for forældres 

adfærd i dagtilbud, for eksempel ved at indføre krav om mund-

bind/visir i hente-bringe situationer? [13.01.2021 

 Hvilke anbefalinger er der i forhold til legeaftaler? [08.01.2021] 

 
Se de nye eller opdaterede spørgsmål vedrørende dagtilbud her (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

