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Til chefer for dagtilbudsområdet 

 

   

 

Nyhedsbrev til chefer for dagtilbudsområdet vedr. COVID-19   

(uge 8) 

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 12. februar kl. 8.00 til og med 1. marts kl. 17.00. 

 

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 sundhedsmyndighederne  

Skærpede tiltag i Ishøj og Kolding forlænges 

Den skærpede indsats som følge af forhøjet smitte i Kolding og Ishøj 

fortsætter til og med d. 7. marts. Det vil sige, at 0. – 4. klasse i Ishøj fort-

sat er hjemsendt. Ligesom de skoler og daginstitutioner mv., der er luk-

ket i Kolding by (6000), fortsat holder lukket. Det fremgår af Sundheds-

ministeriets pressemeddelelse af 26. februar 2021. 

Læs pressemeddelelsen om blandt andet forlængelse af skærpede tiltag i 

Ishøj og Kolding by her (sum.dk) 

 

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
https://sum.dk/nyheder/2021/februar/tiltag-for-at-stoppe-smitten-i-vollsmose
https://sum.dk/nyheder/2021/februar/tiltag-for-at-stoppe-smitten-i-vollsmose
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Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet  
Retningslinjer gældende fra den 28. februar 2021offentliggjort 

Retningslinjer for alle områder under Børne- og Undervisningsministe-

riet er opdateret 27. februar og gældende fra den 28. februar 2021. Her-

udover er der offentliggjort retningslinjer specifikt for de landsdele, kom-

muner og byer, der er omfattet af skærpede tiltag eller af hel eller delvis 

åbning af skoler og institutioner Endelig er der offentliggjort retningslin-

jer for COVID19-test på Borholm hhv. i Nord- og Vestjylland 

 

På dagtilbudsområdet er den særlige opfordring til forældre om at holde 

børn hjemme, hvis muligt samt organisering i mindre, faste grupper, 

hvor det er muligt, blevet forlænget. Endvidere fremgår det blandt andet 

også af de opdaterede retningslinjer, at der fortsat er en fritagelse fra at 

indberette til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, når der iværksættes 

dimensionering, og at personale i dagtilbud mv. opfordres til at lade sig 

teste to gange ugentligt.  
Se de opdaterede og nye retningslinjer, herunder retningslinjer om test, 

her (uvm.dk) 

 

Fristen for udarbejde og evaluering af læreplanen udskudt 

Bekendtgørelsen, der udskyder fristen for udarbejdelse og evaluering af 

læreplanen fra 1. marts 2021 til 1. juli 2021, er nu trådt i kraft. 

Se bekendtgørelsen på retsinformation her 

 

Retningsliner og spørgsmål/svar er opdateret med den nye frist for udar-

bejdelse og evaluering af læreplanen.  

 
Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 7 og 8 med relevans for dag-

tilbud: 

 

Dagtilbud 

På siden om dagtilbud er der offentliggjort følgende nye eller opdaterede 

spørgsmål siden sidste nyhedsbrev: 

 Hvilke arrangementer bør aflyses i dagtilbud, på grundskoler, fritids-

tilbud og ungdoms-samt voksenuddannelser 

 Hvornår er fristen for udarbejdelse af og evalueringen af den pæda-

gogiske læreplan og for den lovpligtige sprogvurdering?  

 Hvad gælder for test af personale i dagtilbud? 

 Gælder de almindelige bestemmelser for dagtilbud mv., herunder 

pasningsgarantien? 

 Hvilken betydning har den generelle anbefaling om to meters af-

stand for dagtilbud? 

 Hvilke anbefalinger har Sundhedsstyrelsen om forebyggelse af 

smitte på dagtilbudsområdet? 

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

uddannelsesinstitutionen efter indrejse i Danmark? 

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
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/312
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 Hvilke anbefalinger gælder for børn, elever, kursister og deltagere, 

der rejser til udlandet? 

 Hvis et barn, en elev, kursist, deltager eller ansat er nær kontakt til 

en smittet person, og tager en hurtig test frem for en PCR-test, kan 

vedkommende så møde frem i dagtilbud mv., til undervisning, nød-

pasning, eksamen mv. umiddelbart efter to negative testsvar? 

 Kan et dagtilbud, en skole eller uddannelsesinstitution kræve, at et 

barn/en elev/kursist eller medarbejder skal tage en COVID-19 test, 

hvis vedkommende er hjemsendt som følge af symptomer på CO-

VID-19, eller er hjemsendt fordi personen er identificeret som nær 

kontakt til en smittet? 

 Hvordan håndteres smittetilfælde i relation til dagtilbud mv./sko-

len/institutionen? 

 Hvem er en nær kontakt? 

 Hvad gør dagtilbud mv., grundskoler og uddannelsesinstitutioner 

hvis én i stuen/klassen/gruppen er smittet med COVID-19? 

 Hvad skal man gøre, hvis man selv er eller bor sammen med en per-

son i risikogruppen? 

 

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

