
 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen for Undervisning og 

Kvalitet 

Frederiksholms Kanal 26 

1220 København K 

Tlf. nr.: 33 92 50 00 

E-mail: stuk@stukuvm.dk 

www.stukuvm.dk 

CVR nr.: 29634750 

2. juli 2021 

Sags nr.: 20/21643 

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750  2. juli 2021 Sags nr.: 20/21643 

   

Til chefer for dagtilbudsområdet   

 

   

 

Nyhedsbrev til chefer for dagtilbudsområdet vedr. CO-
VID-19 (uge 26) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender et nyhedsbrev til 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 opfordres til løbende at 

holde sig orienteret på uvm.dk. Dette nyhedsbrev medtager ændringer 

fra 25. juni kl. 8:00 til 2. juli kl. 8:00. 

 

Du kan løbende finde information fra  

Børne- og Undervisningsministeriet her:  

 

- Spørgsmål og svar  

- Hotline og hjælp  

- Udsendte breve om COVID-19  

- Love og bekendtgørelser 

 

 

Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet  

Senest udstedte bekendtgørelser på Børne- og Undervisningsmini-

steriets område  

Nedenfor findes link til de seneste udstedte bekendtgørelser på Børne- 

og Undervisningsministeriets område som følge af COVID-19.  

 

 

 Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige 

restriktioner for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner 

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/lovgivning-og-retningslinjer/boerne-og-undervisningsministeriets-breve-om-covid-19
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/love-og-bekendtgoerelser
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m.v. på Børne- og Undervisningsministeriets område i forbin-

delse med håndtering af COVID-19 (retsinformation.dk).  

 

Indstillinger fra Epidemikommissionen  

Epidemikommissionen afgiver løbende indstillinger og vurderinger om, 

hvorvidt der bør fastsættes regler efter epidemiloven på Børne- og Un-

dervisningsministeriets område. Neden for findes links til de senest af-

givne indstillinger, vurderinger og rådgivning fra Epidemikommissionen.  

 

 Indstilling fra Epidemikommissionen vedrørende indførelse 

af krav om dokumentation for personer, der som følge af 

sundhedsfaglige årsager er undtaget for test og coronapas 

(uvm.dk). 

Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 26 med relevans for 
dagtilbud 
 
Der er ikke lagt nye eller reviderede spørgsmål samt tilhørende svar på 

uvm.dk/corona, som vedrører dagtilbud, siden sidste nyhedsbrev. 

 

Dette nyhedsbrev er det sidste inden sommerferien, og en evt. fortsæt-

telse af nyhedsbrevet på et senere tidspunkt vil bero på en konkret vur-

dering.  

 

God sommer. 

 

Med venlig hilsen 

Annegrete Larsen  Sigrid Ingeborg Knap 

Kontorchef   Teamleder 

Center for Udgående Kvalitetsarbejde 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet  

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1405
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1405
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/epidemikommissionens-indstillinger
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/epidemikommissionens-indstillinger
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/epidemikommissionens-indstillinger
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19

	Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet
	Senest udstedte bekendtgørelser på Børne- og Undervisningsministeriets område
	Indstillinger fra Epidemikommissionen

	Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 26 med relevans for dagtilbud

