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Til chefer af dagtilbudsområdet 

 

   

 

Nyhedsbrev til chefer for dagtilbudsområdet vedr. COVID-19   

(uge 17) 

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 opfordres til løbende at 

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

fra 23. april kl. 15:30 til 3. maj 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  

 

Justering af modellen for automatisk nedlukning af skoler, uddannelsesinstitutioner, 

SFO’er og klubtilbud 

Et flertal i Epidemiudvalget har besluttet af justere modellen for automa-

tisk nedlukning af kommuner og sogne. Dagtilbud mv. er ikke omfattet 

af automatisk nedlukning af kommuner og sogne, men der gælder skær-

pede retningslinjer i tilfælde automatisk nedlukning. 

 

Den justerede model trådte i kraft fredag den 30. april 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/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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Aftalen om revidering af model for automatisk nedlukning kan findes på 

sum.dk. 

 

Se de skærpede retningslinjer for dagtilbud mv. her 

 
Senest udstedte bekendtgørelser på Børne- og Undervisningsministeriets område 

På ministeriets område er der udstedt følgende bekendtgørelser om 

blandt andet lokale nedlukninger:  

 Bekendtgørelse om restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav 
om mundbind m.v. og coronapas på videnpædagogiske aktivi-
tetscentre og lignende på Børne- og Undervisningsministeriets 
område i forbindelse med håndtering af covid-19 (VPAC-be-
kendtgørelsen): https://www.retsinforma-
tion.dk/eli/lta/2021/759 
 

 Ændringsbekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre 
særlige restriktioner for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstituti-
oner mv. på Børne- og Undervisningsområdet i forbindelse med 
håndtering af covid-19: https://www.retsinforma-
tion.dk/eli/lta/2021/768 

 
 

Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 17 med relevans for dagtil-

budsområdet 

 

På siden om dagtilbud er følgende spørgsmål og svar justerede eller of-

fentliggjorte på baggrund af den nye model om automatisk nedlukning: 

 Hvilke grænseværdier skal sogne, som nedlukkede inden 30. april 

forhold sig til i forhold til at kunne genåbne igen? 

 Hvornår skal en kommune meddele påbud om nedlukning i sogne 

eller hele kommuner, og hvem er omfattet? 
 

På siden om dagtilbud er der offentliggjort følgende spørgsmål og svar 

om forældrebetaling og nødpasning ved påbud om nedlukning: 

 Er der krav om forældrebetaling ved påbud om nedlukning af 

dagtilbud og SFO, fritidshjem og klubtilbud? 

 Hvad gælder for de private dagtilbud, pasningsordninger og 

skoler mv. ift. nødpasning? 

 Hvem er omfattet af nødpasning? 

 Kan børn og elever samles på tværs af dagtilbud og skoler 

mv., hvis flere dagtilbud og skoler er nedlukkede? 

 

 

 

 

https://sum.dk/nyheder/2021/april/modellen-for-automatisk-nedlukning-justeres-og-traeder-i-kraft-fredag-den-30-april
https://sum.dk/nyheder/2021/april/modellen-for-automatisk-nedlukning-justeres-og-traeder-i-kraft-fredag-den-30-april
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjerb
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/759
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/759
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/768
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/768
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På siden om dagtilbud er følgende spørgsmål og svar justeret, så de stem-

mer overens med en opdatering af Sundhedsstyrelsens generelle vejled-

ning om forebyggelse af smitte, hvor anbefalinger til afstand er blevet 

opdateret: 

 Hvilke anbefalinger er der for børn på tværs af grupper i fe-

rier mv.? 

 Hvilke anbefalinger har Sundhedsstyrelsen om forebyggelse af 

smitte på dagtilbudsområdet? 

 Gælder der samme anbefalinger til rengøring i dagplejen som i 

daginstitutionerne?  

 Hvad gælder for tilsyn i dagtilbud? 

 Må der afholdes personalemøder i dagtilbud m.v.? 

 

Se de nye eller opdaterede spørgsmål vedrørende dagtilbud her (uvm.dk) 
 

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
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/dagtilbud

