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Nyhedsbrev til dagtilbudsområdet vedr. COVID-19 (uge 
45) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender et nyhedsbrev til dagtilbuds-

området 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 den 28. oktober 2021 til den 15. november 2021. 

 
 

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  

Nødlovens gyldighed forlænget 

Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområ-

det til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19 er for-

længet til den 23. december 2021.  

 

Med nødlovens forlængelse sikres det, at der ved påbud fra Styrelsen for 

Patientsikkerhed om hel eller delvis lukning fortsat er pligt til at etablere 

nødpasning og iværksætte nødundervisning. Nødloven indeholder også 

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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regler om bl.a. dimensionering i dagtilbud m.v. i op til tre dage efter ud-

løbet af et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, prøver og tilskud 

m.v. Loven træder i kraft den 16. november 2021.  Der kan læses yderli-

gere om Folketingets beslutning her (uvm.dk). 

Ved høj lokal COVID-19-smitte 

Få overblikket over, hvor der anbefales tiltag på dagtilbuds- og grund-

skoleområdet som følge af høj lokal smitte, og hvor Styrelsen for Pati-

entsikkerhed har udstedt påbud for dagtilbud, skoler og uddannelsesin-

stitutioner m.v. 

 

Se kort over høj lokal smitte og påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed 

her (uvm.dk). 

 

Nyt fra Sundhedsmyndighederne 

Kommuner og sogne med høj smitte 

Den 29. oktober 2021 er det besluttet at udvide den såkaldte tiltagsmo-

del med yderligere tiltag på grundskoleområdet. Tiltagsmodellen indehol-

der de tiltag, som kommuner anbefales at iværksætte i kommuner og 

sogne med høj smitte. 

 

Konkret bliver tiltagsmodellen udvidet med følgende tiltag i grundskoler, 

herunder SFO og fritidstilbud:  

 Opfordring til så vidt muligt at opdele elever klassevist i frikvar-

terer og pauser.  

 Opfordring til at aflyse større sociale arrangementer på tværs af 

klasser. Sociale arrangementer med primært socialt formål såsom 

klassefester, fødselsdag og fælles morgenmad bør holdes inden 

for stamklassen. 

 Opfordring til at holde afstand blandt medarbejdere, forældre 

m.fl. Afstandsanbefalingen omfatter ikke elever og imellem ele-

ver og medarbejdere. 

 

De nye tiltag findes her (coronasmitte.dk). 

 

Der er i den forbindelse ikke sket udvidelse af den såkaldte tiltagsmodel 

på dagtilbudsområdet. Se tiltag for dagtilbudsområdet her (coronas-

mitte.dk).  

 

På dagtilbudsområdet er det således fortsat følgende, der anbefales 

iværksat i kommuner og sogne med høj smitte: 

 Opfordring om skærpet fokus på at efterleve anbefalingerne i 

Sundhedsstyrelsens generelle vejledninger om forebyggelse og 

håndtering af smittespredning af COVID-19. 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/nov/211111-bredt-flertal-forlaenger-muligheden-for-at-give-noedundervisning
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/hoej-lokal-covid-19-smitte
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/okt/211029-haandtering-af-lokale-smitteudbrud
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/okt/211029-haandtering-af-lokale-smitteudbrud
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 Opfordring om, at dagtilbud tilrettelægges, så børnene så vidt 

muligt holder sig inden for egen stue eller tilsvarende gruppeind-

deling. 

 Opfordring om, at aflevering og afhentning af børn foregår 

udendørs, hvis muligt. 

 

Det bemærkes, at opfordringen om, at dagtilbud tilrettelægges, så bør-

nene så vidt muligt holder sig inden for egen stue eller tilsvarende grup-

peinddeling, alene gælder indendørs. 

Incidensgrænserne nedjusteres 

Det er besluttet, at incidensgrænserne for høj lokal smitte pr. 15. novem-

ber 2021 nedjusteres. Således karakteriseres det nu som høj lokal smitte, 

når sognet eller kommunen overskrider følgende grænseværdier på 

samme tid: 

 

Sogn 

 800 smittetilfælde pr. 100.000 indbyggere (tidligere 1.000) 

 mindst 20 smittetilfælde med COVID-19 i de seneste syv 

dage 

 en positivprocent på mindst 3 pct. 

Kommune 

 400 smittede pr. 100.000 indbyggere (tidligere 500) 

 mindst 20 smittetilfælde med COVID-19 i de seneste syv 

dage 

 

Ved høj lokal smitte anbefales det fortsat, at kommunen iværksætter 

smitteforebyggende tiltag.  

 

For yderligere om nedjusteringen af incidensgrænserne henvises til 

Sundhedsministeriets hjemmeside her (sum.dk). 

 

Oversigt over anbefalinger ifm. smitte i dagtilbud mv. og skoler 

Sundhedsstyrelsen har udgivet en nyhed, hvor de samler anbefalingerne 

til børn, dagtilbud mv., skoler og forældre i forbindelse med coronas-

mitte i dagtilbud eller på skoler. Der er ikke tale om nye retningslinjer, 

men om en opsummering af de eksisterende. Læs nyheden her. 

 

Seneste nye spørgsmål/svar på uvm.dk publiceret efter 
27. oktober 2021  

Dagtilbud 

De seneste nye eller opdaterede spørgsmål om dagtilbud fremgår neden-

for: 

 

https://sum.dk/nyheder/2021/november/incidensgraenserne-for-tiltag-ved-hoej-lokal-smitte-saenkes
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/Saadan-er-retningslinjerne_-naar-der-er-smitte-med-COVID-19-paa-skoler
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 Giver nødloven mulighed for, at dagtilbud m.v. kan sende 

børnene hjem, hvis for eksempel smitten stiger eller hvis per-

sonalet bliver syge eller skal isolere sig som nære kontakter? 
 Hvad sker der med nødloven den 23. december 2021?  
 Bliver nødloven forlænget efter den 16. november 2021? 
 Hvilke anbefalinger gælder der i områder med høj lokale 

smitte?  
 Hvem er forpligtet til at tilbyde nødpasning? 

 

Se de seneste nye eller opdaterede spørgsmål om 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
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