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Til chefer for dagtilbudsområdet 

 

   

 

Nyhedsbrev til chefer for dagtilbudsområdet vedr. COVID-19   

(uge 19/20) 

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 6. maj kl. 13:00 til 20. maj kl. 13:30. 

 

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  

 

Ny aftale om yderligere genåbning 

Der er indgået en bred politisk aftale om yderligere genåbning pr. 21. maj 

2021. På børne- og undervisningsområdet er der indgået aftale om:  

 100 pct. fysisk fremmøde for alle ikke-afgangselever på ungdoms- og 

voksenuddannelser, herunder FGU. 

 100 pct. fysisk fremmøde for elever, der tager korte kurser på efter-

skoler og frie fagskoler. 

 Genåbning for indtægtsdækket virksomhed på ungdoms- og voksen-

uddannelser.  

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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Lempelserne sker forsat under forudsætning af overholdelse af de gæl-

dende sundhedsfaglige retningslinjer fx om afstand, forbud/anbefaling 

mod af blande elever, anbefaling/krav om test mv. 

 

Det fremgår også af aftalen, at Sundhedsstyrelsen er ved at opdatere an-

befalingerne for sociale arrangementer og socialt samvær, så de bliver ju-

steret i forhold til den gradvise genåbning. Der vil blive udstedt nye anbe-

falinger, som muliggør afholdelse af arrangementer med overnatning, her-

under lejrskoler mv., i dagtilbud mv., på grundskoler (herunder efterskoler 

mv.), fritidstilbud (SFO og klub mv.), ungdoms- og voksenuddannelser, 

videregående uddannelser samt arrangementer i det frivillige idræts- og 

foreningsliv. 

 

Aftalepartierne er desuden enige om, at der skal ske en ensretning af vide-

reførte retningslinjer og restriktioner på tværs af alle områder, herunder 

børne- og undervisningsområdet. Det er også aftalt, at der skal udarbejdes 

en udfasningsplan af gældende restriktioner, herunder at forholdene i 

dagsinstitutioner, skoler og på uddannelsesinstitutionerne skal normalise-

res.  

 

Aftale om yderligere genåbning kan læses her (jm.dk). 
 

 

Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 19/20 med relevans for dag-

tilbudsområdet 

 

På siden om dagtilbud er der offentliggjort følgende nye spørgsmål:  

 Kan dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner, som ikke 

er omfattet af testkrav, bede forældre til et barn eller bede en 

elev eller medarbejder om oplysninger om, hvorvidt der er fo-

retaget en test? 

 

Følgende spørgsmål er konsekvensrettet, så de stemmer overens med de 

generelle rejsevejledninger: 

 Hvilke anbefalinger gælder for børn, elever, kursister og delta-

gere, der rejser til udlandet? 

 Hvornår kan børn og elever fremmøde i dagtilbud mv., skolen 

eller uddannelsesinstitutionen efter indrejse i Danmark? 

 Må dagtilbud mv., skolen eller uddannelsesinstitutionen afvise 

at modtage børn og unge, der er nære kontakter, men som 

ikke følger sundhedsmyndighedernes anbefaling om at blive 

hjemme, samt børn og unge som ikke overholder kravet om 

og opfordringen til test og isolation efter hjemkomst fra rej-

ser? 

 

https://www.justitsministeriet.dk/pressemeddelelse/aftale-om-genaabning-pr-21-maj-2021/
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Følende spørgsmål er opdaterede på baggrund af justerede retningslinjer 

for dagtilbudsområdet, der trådte i kraft den 7. maj 2021: 

 

 Hvilke anbefalinger er der for inddeling af børn i grupper og 

på tværs af grupper? 

 Hvilke anbefalinger er der til håndhygiejne? 

 Hvilke anbefalinger er der til rengøring, herunder rengøring af 

legetøj? 

 

Se de nye eller opdaterede spørgsmål om 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

