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Til chefer for dagtilbudsområdet 

 

   

 

Nyhedsbrev til chefer for dagtilbudsområdet vedr. COVID-19    

(uge 11) 

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 11. marts kl. 14:00 til 19. marts kl. 08:00. 

 

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 Børne- og Undervisningsministeriet  

 

Bekendtgørelse om lukning og genåbning udstedt  

12. marts 2021 udstedte Børne- og Undervisningsministeriet bekendtgø-

relse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for dagtil-

bud, skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. på Børne- og Under-

visningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19. 

Se bekendtgørelse om lukning og genåbning her (Retsinformation.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://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/401
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Regler om test 
På uvm.dk er der etableret en side om test, der samler al relevant infor-

mation om de nye regler og retningslinjer for test af børn og personale. 

På siden kan blandt andet findes link til relevante spørgsmål-svar og link 

til teststeder  

Find siden om regler og retningslinjer for test her (uvm.dk) 

 
Epidemikommissionens indstillinger 

På uvm.dk er der etableret en side om Epidemikommissionens indstillin-

ger om, hvorvidt der bør fastsættes regler efter epidemiloven på Børne- 

og Undervisningsministeriets område. 

 

Epidemikommissionen har for nuværende ikke afgivet indstillinger for 

dagtilbudsområdet. 

 

Se den målrettede side om Epidemikommissionens indstillinger her 

 
Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 11 med relevans for dagtil-

budsområdet 

 

På siden om dagtilbud er der offentliggjort følgende nye eller opdaterede 

spørgsmål: 

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

tidstilbud og ungdoms- samt voksenuddannelser? 

 Hvilke anbefalinger er der for børn på tværs af grupper i ferie 

mv.  

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

len/institutionen? 

 

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

