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Til chef for dagtilbudsområdet 

   

 

Nyhedsbrev til dagtilbudsområdet. COVID-19 (uge 51) 

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.  

 

Situationen med COVID-19 udvikler sig hele tiden, hvorfor alle dagtil-

bud opfordres til løbende at holde sig orienteret på uvm.dk. Dette ny-

hedsbrev medtager ændringer til og med 21. december kl. 11.00. 

 

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 Sundhedsmyndigheder m.v. 

COVID-19-nedlukning hen over jul og nytår 

Smitten med COVID-19 er stigende i hele landet. På anbefaling fra Ind-

satsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, har regeringen indført 

yderligere nationale tiltag frem mod og hen over jul og nytår for at redu-

cere aktiviteten i samfundet og nedbringe smitten med COVID-19. Sam-

men med de eksisterende tiltag er der tale om en samlet nedlukning hen 

over jul og nytår.  Dagtilbudsområdet er ikke omfattet af de særlige re-

striktioner. Sundheds- og Ældreministeriet har udsendt en pressemedde-

lelse herom, hvorfra der også er link til en pjece om nedlukningen, sene-

ste risikovurdering, aftaler om hjælpepakker og lønkompensation mm. 

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
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Se Sundheds- og Ældreministeriets pressemeddelelse om udvidelse af re-

striktioner her (sum.dk) 

 
Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet 

COVID-19-tiltag på undervisningsområdet over jul 

På grund af den fortsat bekymrende smitteudvikling har regeringen be-

sluttet at indføre en række nye COVID-19-tiltag. De nye tiltag træder i 

kraft mandag den 21. december 2020 og gælder frem til den 3. januar 

2021.  

 

Der er den 18. december 2020 offentliggjort reviderede retningslinjer for 

dagtilbudsområdet, som blandt andet indeholder præciseringer af reg-

lerne om dimensionering, og anbefalinger for hente-/bringe-situationer.  

 

Børne- og undervisningsministeren har desuden truffet beslutning om, at 

dagtilbudsområdet med virkning fra den 21. december fritages for at ind-

berette til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet frem til 10. januar 2021, 

når der iværksættes dimensionering. Det fremgår ligeledes af retningslin-

jerne. 

 

Børne- og undervisningsministeren og formand for KL’s børne- og un-

dervisningsudvalg Thomas Gyldal Petersen har endvidere udsendt et fæl-

les brev til landets borgmestre. I brevet beskrives bl.a. mulighederne for 

dimensionering samt retningslinjerne ift. sampasning over julen. 

 

Læs nyheden om COVID-19-tiltag på undervisningsområdet over jul her 

(uvm.dk) 

 

De grundlæggende retningslinjer for dagtilbud kan ses her (uvm.dk) 

 

Læs vejledningen til dimensionering af dagtilbud her 

 

Læs nyheden om reviderede retningslinjer mv. her. 

 

Læs det fælles brev fra børne- og undervisningsministeren og formand 

for KL’s børne- og undervisningsudvalg her.  

 

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om midlertidige regler og retningslinjer 

for dagtilbud og om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning om-

fattet af covid-19 foranstaltninger  

Den 13. december 2020 har Børne- og Undervisningsministeriet udstedt 

ny procedurebekendtgørelse, der bl.a. giver hjemmel til udskydelsen af 

udarbejdelsen og evalueringen af den styrkede pædagogiske læreplan til 

den 31. marts 2021. Bekendtgørelsen giver endvidere hjemmel til udsky-

delsen af obligatoriske sprogvurderinger for institutioner beliggende i 

https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/December/COVID-19-nedlukning-hen-over-jul-og-nytaar.aspx
https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/December/COVID-19-nedlukning-hen-over-jul-og-nytaar.aspx
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/dec/201216-nye-covid-19-tiltag-paa-undervisningsomraadet-over-jul
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/dec/201216-nye-covid-19-tiltag-paa-undervisningsomraadet-over-jul
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.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/dec/201218-ministerium-justerer-retningslinjer-paa-dagtilbudsomraadet
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/boerne-og-undervisningsministeriets-breve-om-covid-19


 3 

Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, 

Jammerbugt Kommune, Læsø Kommune, Thisted Kommune og Vest-

himmerlands Kommune til den 1. marts 2021.  

 

Se den nye procedurebekendtgørelse her (retsinformation.dk) 

 

Corona-hotline er åben mellem jul og nytår 

Corona-hotlinen (7080 6707) er åben kl. 9 – 14 mandag den 21. decem-

ber og tirsdag 22. december samt mellem jul og nytår den 28., 29. og 30. 

december i tidsrummet kl. 10-14.  

 

Den myndighedsfælles hotline på telefon 7020 0233, der bl.a. kan be-

svare sundhedsfaglige spørgsmål holder åbent alle dage kl. 06.00 – 24.00.  

 
Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 51 med relevans for dagtil-

bud 

 

Hjemmesiden med spørgsmål og svar er blevet omstruktureret for at 

gøre det lettere for dagtilbud, forvaltninger mv. at finde relevante oplys-

ninger. Der er blandt andet lagt nogle blå bokse i toppen af spørgsmål og 

svar-siderne, hvor alle sidens emner er oplistet, og boksen kan klikkes på, 

så man kommer ned til det valgte emne.  

 

Siden sidste nyhedsbrev er der lagt følgende nye eller justerede spørgsmål 

og svar på følgende undersider: 

 

Dagtilbud 

På siden Dagtilbud er der offentliggjort følgende spørgsmål siden sidste 

nyhedsbrev: 

 

 Hvilke anbefalinger er der til gruppestørrelse og børn på tværs, her-

under i ferier m.v.? 

 Hvornår er fristen for udarbejdelsen af og evalueringen af den pæ-

dagogiske læreplan og for den lovpligtige sprogvurdering? 

 Hvad indebærer dimensionering? 

 I hvilke tilbud på dagtilbudsområdet kan der ske dimensionering? 

 I hvilke situationer kan der ske dimensionering? 

 Hvem kan træffe beslutning om dimensionering? 

 Er der særlige opmærksomhedspunkter, når der dimensioneres? 

 I hvor lang tid kan der dimensioneres? 

 Hvad sker der med forældrebetalingen, når der dimensioneres? 

 Hvilke anbefalinger gælder for børn, elever og kursister, der rejser til 

udlandet? 
 

Find svarene på ovenstående spørgsmål her (uvm.dk) 

 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1962
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 og Specialpædagogisk Støtte 

 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet  

 
 
 


