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Til chefer for dagtilbudsområdet  

 

   

 

Nyhedsbrev til chefer for dagtilbudsområdet vedr. COVID-19    

(uge 12) 

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 19. marts kl. 08:00 til 29. marts kl. 11. 

 

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  

 

Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark 

Regeringen (Socialdemokratiet) er enig med Venstre, Dansk Folkeparti, 

Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative, Li-

beral Alliance og Alternativet om en samlet rammeaftale for genåbningen 

af Danmark. 

Læs aftalen på Statsministeriets hjemmeside her (stm.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.stm.dk/presse/pressemeddelelser/rammeaftale-om-plan-for-genaabning-af-danmark/
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Lempelser af restriktioner for dagtilbud mv. 

Pr. 6. april 2021 lempes der på visse restriktioner på dagtilbudsområdet. 

Retningslinjerne for dagtilbud er på den baggrund justeret. 

 

Se de opdaterede retningslinjer her 

 

Lempelserne indbefatter blandt andet, at forældre ikke længere opfordres 

til at holde børn hjemme, hvis dette er muligt. Derudover ophæves anbe-

falingen om, at børnene organiseres i mindre og faste grupper, hvor mu-

ligt, og at det i stedet er stuen eller tilsvarende gruppeinddeling, der er 

udgangspunktet for aktiviteter i dagtilbuddene. 

 

Med lempelserne skal der fortsat være et stort fokus på, at personalet har 

mulighed for at følge anbefalingen om to ugentlige test, og kommunerne 

opfordres til at kommunikere til dagtilbuddene, hvad den lokale plan er 

for test af personale i de enkelte dagtilbud. 

 

Derudover fremgår nu følgende af retningslinjerne: 

 Kommunerne opfordres til i dialog med dagtilbuddene at priori-
tere i dokumentationsopgaver og udviklingsprojekter under hen-
syn til den lokale situation. 

 Dagtilbudsområdet er fortsat fritaget for at indberette Styrelsen 
for Undervisning og Kvalitet, når der iværksættes dimensione-
ring. 

 Det anbefales, at aflevering og afhentning af børn foregår uden-
dørs. Aflevering og afhentning kan også foregå indendørs, men 
her er det et krav, at forældrene bærer mundbind eller visir. Der 
skal være mulighed for at tage de nødvendige pædagogiske hen-
syn, fx i forbindelse med indkøring og børn med særlige behov. 
Det anbefales endvidere, at forældrene holder god afstand og 
god håndhygiejne.  

 Det opfordres til, at aktiviteter tilrettelægges udenfor, hvor det 
vurderes muligt og pædagogisk meningsfuldt. Der kan i denne 
forbindelse tages hensyn til lokale forhold som fx vejret. 

 Forskellige børnegrupper i dagplejen kan mødes fysisk på tværs i 
begrænset omfang fx i legestuer, hvis den lokale situation tillader 
det. Det anbefales, at aktiviteter på tværs i videst muligt omfang 
finder sted udendørs, og at der er særligt fokus på efterleve de 
sundhedsmæssige anbefalinger. 

 Der er fortsat en klar opfordring til, at dagtilbud udskyder aktivi-
teter med et styringsmæssigt eller administrativt formål. Persona-
lemøder kan dog fortsat afholdes. Det er dog vigtigt, at persona-
let overholder de anbefalede afstandskrav på 2 meter mellem hin-
anden, samt at der er fokus på sundhedsmyndighedernes smitte-
forebyggende anbefalinger. Det kan overvejes, om personalemø-
det kan afholdes virtuelt.  

 Kommunernes tilsyn med dagtilbud er ikke omfattet af opfor-
dringen om udskydelse. Ved tilsyn skal den tilsynsførende bære 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
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mundbind eller visir, hvis de befinder sig indendørs. Den tilsyns-
førende kan dog være undtaget af kravet. Det anbefales, at den 
tilsynsførende holder 2 meters afstand til andre voksne i dagtil-
buddet og iagttager Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitte-
forebyggende tiltag.  

 
 

Spørgsmål/svar bliver opdateret på baggrund af de justerede retningslin-

jer. 

 

Overblik over genåbning på børne- og undervisningsområdet 

Børne- og Undervisningsministeriet har oprettet en side, der giver over-

blik over, hvad der er genåbnet fra den 22. marts 2021, og hvad der gen-

åbner fra tirsdag den 6. april 2021. 

 

Find overblik over genåbning på børne- og undervisningsområdet her 

(uvm.dk) 

 
Rapport om dagtilbuddenes første erfaringer med hverdagen efter COVID-19 

I en ny rapport afdækker Danmarks Evalueringsinstitut de erfaringer, 

som landets dagtilbud gjorde sig i den første periode efter genåbningen i 

foråret 2020. Rapporten peger på både negative og positive konsekven-

ser af den nye hverdag. 

 

Find nyhed og rapporten om dagtilbuddenes første erfaringer med hver-

dagen efter COVID-19 her (uvm.dk) 

 

 
Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 12 med relevans for dagtil-

budsområdet: 

 

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

tilbud og ungdoms- samt voksenuddannelser?  

 

Spørgsmål/svar er justeret med forlængelse af dato for, hvor længe 

anbefalingen om aflysninger af arrangementer gælder. 
 

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/genaabning-og-test/overblik-over-genaabning
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/genaabning-og-test/overblik-over-genaabning
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/mar/210324-ny-rapport-samler-op-paa-dagtilbuddenes-foerste-erfaringer-med-hverdagen-efter-covid-19
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/mar/210324-ny-rapport-samler-op-paa-dagtilbuddenes-foerste-erfaringer-med-hverdagen-efter-covid-19
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/dagtilbud#fec01fd5ecfd43319466cf6f84682de0

