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Nyhedsbrev om genåbning af dagtilbud – uge 18 

Børne- og Undervisningsministeriet sender ugentlig et nyhedsbrev til lan-

dets kommuner med nyt fra diverse myndigheder i relation til genåbning 

af dagtilbud. I dette nyhedsbrev for uge 18 er der nyt fra Børne- og Un-

dervisningsministeriet og Sundhedsstyrelsen.    

 

Aftale om hjælp til udsatte og sårbare grupper 

Folketingets partier har indgået aftale om en række initiativer, der skal 

hjælpe de sårbare og udsatte grupper bedst muligt gennem krisen.  

 

Læs mere om aftalen her. 

 

Inspirationskatalog til pædagogisk personale i dagtilbud 

Der er udgivet et inspirationskatalog til pædagogisk personale i dagtilbud. 

Inspirationskataloget indeholder konkrete forslag til, hvordan man i 

sit pædagogiske arbejde kan forholde sig til de aktuelle emner som smit-

tespredning og hygiejne i børnehøjde. Seks fagpersoner på det pædagogi-

ske område, har givet hver deres bud på aktiviteter, koblet til hver deres 

læreplanstema, som alle kan gennemføres inden for de gældende sun-

hedsfaglige retningslinjer. Disse seks aktiviteter skal ses som inspiration 

og ideer, der kan være med til at understøtte den kreative idéudveksling, 

der er i fuld gang i kommuner og dagtilbud, hvor der udvikles og deles 

ny, god pædagogisk praksis i en tid med corona. 

Inspirationskataloget er anden del af inspirationsmaterialet fra Sundheds-

styrelsen, hvor Faghæftet, der udkom den 20. april, rummer en beskri-

velse af de udfordringer, som skal håndteres, og inspiration til, hvordan 

det fælles pædagogiske grundlag kan fastholdes. Materialet er udviklet i 

samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Undervisning og 

Kvalitet og Akademisk Forlag, Alinea. 

Læs mere og find inspirationskataloget her. 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/apr/200425-alle-partier-indgaar-aftale-om-hjaelp-til-saarbare-og-udsatte-grupper
https://emu.dk/dagtilbud/genabning-af-dagtilbud-i-forbindelse-med-covid-19/inspirationskatalog-til-paedagogiske#_blank
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Nye spørgsmål/svar på uvm.dk/corona  

Følgende nye spørgsmål/svar med relevans for dagtilbud er lagt på 

uvm.dk/corona den seneste uge. Alle spørgsmål/svar kan findes her. 

 

Spørgsmål Svar 

Sundhedsfaglige retningslinjer  

Må personalet i skoler og dagtil-

bud stadig give kram og trøste 

børn med fysisk kontakt? [24/4 

kl. 16:15] 

 Ja. Selvom hverdagen er meget anderledes end 

før, skal der stadig være kram, trøst og fysisk 

kontakt mellem personale og børn – det er fort-

sat en helt essentiel del af hverdagen i dagtilbud, 

som gør det til et trygt og rart sted at være for 

børnene. 

  

 Det er dog vigtigt, at det kombineres med et 

stærkt fokus på hygiejne, rengøring og de øvrige 

forholdsregler, som beskrives i Sundhedsstyrel-

sens 'Vejledning for gradvis kontrolleret genåb-

ning af dagtilbud'. 

 Rammer for genåbning 

Hvordan bliver der ført tilsyn 

med, om kommunerne lever op 

til Sundhedsstyrelsens retnings-

linjer for genåbning? Og i den 

forbindelse: hvem kan man kon-

takte ift. sundhedsfaglige 

spørgsmål? [26/04 kl. 20:00] 

Kommunalbestyrelsen fører almindeligt tilsyn 

med dagtilbud. 

 

Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vur-

deres nødvendigt for at forebygge eller ind-

dæmme udbredelse af COVID-19, begrænse eller 

ophæve den ansvarlige myndigheds beslutning 

med den virkning, at genåbning standses øjeblik-

keligt eller begrænses. 

 

Sundhedsstyrelsen oplyser, at der ikke vil blive 

ført proaktiv kontrol med de enkelte skoler og 

dagilbud. Det er den myndighed, bestyrelse eller 

person, der er ansvarlig for tilbuddet, der beslut-

ter, hvornår det efter Sundhedsstyrelsens vejled-

ning er forsvarligt at åbne. Nationalt er der i regi 

af Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen 

ved at blive etableret en overvågning, som lø-

bende vil monitorere udviklingen i antallet af 

personer (aldersfordelt) der diagnosticeres med 

COVID-19, samt indlagte, på kommuneniveau. 

Dette vil evt. blive suppleret med en monitore-

ring af sygefravær og antal børn, der kommer i 

skole/dagtilbud. Det er Styrelsen for Patientsik-

kerhed, der vil udøve kontrol, hvis der vurderes 

at være grundlag for dette. 

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar
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Det enkelte dagtilbud kan få rådgivning ift. sund-

hedsfaglige problemstillinger ved at kontakte den 

fælles myndighedshotline på telefon 70 20 02 33. 

Hvordan er forholdet mellem 

nødpasning og genåbning for så 

vidt angår åbningstider og øv-

rige rammer? [26/4 kl. 20:00] 

Ligesom det var gældende før nedlukningen, og i 

perioden med nødpasning, fastsætter kommu-

nerne lokalt åbningstider i forbindelse med gen-

åbningen for tilbud under den kommunale forsy-

ning. Såfremt det er nødvendigt for at kunne ef-

terleve de sundhedsfaglige anbefalinger, kan 

kommunalbestyrelsen afgrænse timerne, børnene 

kan være i dagtilbuddet. 

 

Nødpasning har så vidt muligt fundet sted i 

vante rammer og understøttet børnenes trivsel 

og tryghed. Under genåbningen vil dagtilbuddene 

fortsat arbejde med trivsel og tryghed, samt ud 

fra tilgangen i den pædagogiske læreplan med 

børneperspektiver og leg. Hverdagen kan dog 

være anderledes under den gradvise genåbning, 

end før dagtilbuddene lukkede ned. Kommunal-

bestyrelsen kan i forbindelse med genåbningen 

for eksempel anvende andre lokaler, ændre fro-

kostordninger, udskyde sprogvurderinger og ud-

skyde evaluering af læreplanen mv. 

Er private og selvejende dagin-

stitutioner også omfattet af 

kompensation til rengøring, som 

regeringen har udmeldt? [26/4 

kl. 20:00] 

Ja. 

 

 

 Forholdsregler og vejledninger 

Det fremgår af retningslinjerne 

fra SST, at børn skal inddeles i 

mindre grupper (eksempelvis 2-

3 børn indendørs og 5 børn 

udendørs) af hensyn til begræns-

ning af smittespredning. Er det i 

overensstemmelse med ret-

ningslinjerne at samle børn i spi-

segrupper på fx 8 børn, samle 

børnene på tværs af grupper 

morgen og eftermiddag, eller at 

lave nye grupper af børn i løbet 

af dagen? [26/4 kl. 20:00] 

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens retningslinjer, 

at større forsamlinger skal undgås – fx morgen-

sang. Det anbefales også, at der tidsinddeles mel-

lem stuer i forhold til ankomst, frokost og pau-

ser, således at mange ikke er samlet på samme 

tid. 

 

Det betyder, at man så vidt muligt skal undgå at 

samle større børnegrupper. Børn skal så vidt mu-

ligt blive på den samme stue/i de samme grupper 

og med den samme voksne. Det anbefaleles, at 

børn ikke leger med børn fra andre stuer. Der er 

ikke et bestemt maksimum for størrelsen af bør-

negrupper. 
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Skal der benyttes særlige værne-

midler ved bleskift? [26/4 kl. 

20:00] 

Dagplejere og personale skal følge de generelle 

anbefalinger om hygiejne i dagtilbud, hvor ble-

skift også er beskrevet, jf. vejledninger fra Sund-

hedsstyrelsen. Bemærk at vejledningen kan blive 

opdateret. 

Må dagplejere og pædagoger 

køre i christianiacykel med bør-

nene? [26/4 kl. 20:00] 

Det anbefales, at der så vidt muligt holdes god 

afstand mellem børnene. I tilfælde, hvor det ikke 

er muligt, fx hvis de skal på tur, er det vigtigt, at 

der ekstra fokus på børnenes håndhygiejne. 

Hvordan vil overgange og ind-

køring foregå i de genåbnede til-

bud? [24/4 kl. 16:20] 

Overgange og indkøring skal tilrettelægges, så det 

opleves så harmonisk og naturligt som muligt for 

barnet i forhold til barnets personlige og alders-

mæssige udvikling. 

 

I forbindelse med genåbningen skal beslutningen 

om tidspunkt for og tilrettelæggelse af overgange 

og indkøring derudover også træffes ud fra Sund-

hedsstyrelsens sundhedsfaglige retningslinjer for 

genåbningen, som fremgår af vejledning for 

gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud. 

 

Retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen kan 

blandt andet betyde, at overgange og indkøringen 

kan ske på andet tidspunkt end oprindeligt plan-

lagt, eller at forældres besøg i det nye tilbud kom-

bineres med, at det også sker virtuelt på legeplad-

sen eller lignende. 

 

Det er afgørende, at nye børn får en god og tryg 

start i det nye tilbud. Derfor er det også fortsat 

muligt, at forældrene til en start følger barnet i 

den nye hverdag også indenfor, så længe der ta-

ges de nødvendige hygiejnemæssige forholdsreg-

ler, herunder at forældrene vasker hænder grun-

digt ved ankomst og på andre relevante tidspunk-

ter. 

 

Det er den myndighed, bestyrelse eller person, 

der har ansvar for dagtilbuddet eller pasningsord-

ningen, der konkret fastlægger rammerne for 

overgange og indkøring. 

Forældre og forældrebetaling 

Hvad skal tilbud, der ikke er en 

del af den kommunale forsyning 

- såsom privatinstitutioner og 

private pasningsordninger - 

Regeringen har besluttet, at landets dagtilbud, 

SFO’er m.fl. åbner fra den 15. april 2020. Så-

fremt nogle privatinstitutioner eller private pas-

ningsordninger i en kort overgangsperiode er 

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/genaabning-af-dagtilbud
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/genaabning-af-dagtilbud
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gøre, hvis de ikke kan åbne til-

buddene for alle børn med det 

samme? [26/4 kl. 20:00] 

nødt til dimensionere tilbuddene anderledes, f. 

eks. ændre åbningstiden eller prioritere mellem 

børnene i tilbuddet, for at kunne overholde 

Sundhedsstyrelsens retningslinjer, skal dette i gi-

vet fald ske ud fra objektive kriterier. 

 

Kommunen er ansvarlig for at vurdere, om til-

buddene fortsat lever op til de forudsætninger, 

som kommunen har godkendt tilbuddet på bag-

grund af. Det kan i sidste ende få tilskudsmæs-

sige konsekvenser, hvis dette ikke er tilfældet. 

 

I kommunens vurdering af, om genåbnede pri-

vate pasningsordninger og privatinstitutioner 

fortsat lever op til de forudsætninger, som kom-

munens tilladelse og godkendelse er sket på bag-

grund af, skal en eventuel dimensionering, hvor 

fx tiden børnene tilbringer i tilbuddet reduceres, 

ses i sammenhæng med dimensioneringen af 

kommunens øvrige genåbnede dagtilbud. Dette 

med baggrund i, at det kommunale tilskud til pri-

vate pasningsordninger og privatinstitutioner er 

fastsat med udgangspunkt i øvrige dagtilbud i 

kommunen. I den vurdering skal der desuden ta-

ges højde for eventuelle udfordringer i forhold til 

midlertidigt sygemeldt personale eller andre lig-

nende omstændigheder. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Christina Barfoed-Høj 

Kontorchef 

Kontor for Dagtilbud 


