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Til chefer for dagtilbudsområdet  

 

   

 

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

21) 

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 20. maj kl. 13:30 til 28. maj kl. 15:00. 

 

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  

 

Generelle retningslinjer 

Sundhedsstyrelsen vurderer, at det igen er muligt at afholde sociale arran-

gementer og lejrskoler. Samtidigt anbefales det heller ikke længere at ud-

skyde aktiviteter med et styringsmæssigt eller administrativt formål.  På 

den baggrund er de generelle retningslinjer for dagtilbud justerede. 
 

Retningslinjerne er ligeledes justeret på baggrund af justering af modellen 

for automatik nedlukning. Dagtilbud mv. er ikke omfattet af automatisk 

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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nedlukning af kommuner og sogne, men der gælder skærpede retnings-

linjer i tilfælde automatisk nedlukning 

 

De generelle og skærpede retningslinjer kan læses her (uvm.dk). 

 

Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med muligeden for at afholde sociale 

arrangementer udgivet publikationen ’Gode råd til forebyggelse af smitte 

ved sociale og faglige arrangementer på dagtilbuds, skole-, uddannelses- 

og fritidsområdet’, som indeholder anbefalinger der muliggør afholdelse 

af arrangementer med særligt fokus på arrangementer med overnatning. 

 

Sundhedsstyrelsens publikation kan læses her (sst.dk) 
 

 

Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 21 med relevans for dagtil-

budsområdet 

 

Dagtilbud 

På siden Dagtilbud er der offentliggjort følgende nye eller opdaterede 

spørgsmål:  

 

 Hvornår skal en kommune meddele påbud om nedlukning i 

sogne eller hele kommunen, og hvem er omfattet? 

 Kan der afholdes aktiviteter med et styringsmæssigt eller ad-

ministrativt formål i dagtilbud samt på skoler og uddannelses-

institutioner? 

 Kan der afholdes kolonier, lejrskoler eller studieture over 

flere dage, som er planlagt som led i dagtilbud eller undervis-

ningen? 

 Kan der afholdes private arrangementer, som ikke arrangeres 

af dagtilbuddet, skolen eller uddannelsesinstitutionen? 

 Kan der afholdes sociale arrangementer i dagtilbud samt på 

skoler og uddannelsesinstitutioner? 

 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? 

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

 

 

 

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Gode-raad-til-forebyggelse-af-smitte-ved-sociale-og-faglige-arrangementer-paa-dagtilbuds
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
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Med venlig hilsen 

 

 

Annegrete Larsen  Sigrid Ingeborg Knap 

Kontorchef   Teamleder 

Center for Udgående Kvalitetsarbejde 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet  

 




