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Til chef for dagtilbudsområdet 

 

   

 

Nyhedsbrev dagtilbudsområdet COVID-19 (uge 3) 

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 der opfordres til løbende at 

holde sig orienteret på uvm.dk. Dette nyhedsbrev medtager ændringer 

fra 15. januar 8.00 til og med 22. januar kl. 15.00. 

 

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 sundhedsmyndighederne 

Retningslinjer for nære kontakter skærpes for at øge epidemikontrollen 

Med baggrund i risikoen for at mere smitsomme virusvarianter som fx 

cluster B.1.1.7 vokser mere frem og kan udfordre kontrollen med epide-

mien, skærper Sundhedsstyrelsen midlertidigt anbefalingerne for nære 

kontakter. Sundhedsstyrelsen kommer samtidig med en opfordring til 

alle om, at holde fast i alle de smitteforebyggende anbefalinger. 

Læs nyheden om de skærpede retningslinjer her (sst.dk) 

 

Retningslinjerne på dagstilbudsområdet er på baggrund heraf blevet op-

dateret med en mindre justering.  

De opdaterede retningslinjer findes her.  

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.sst.dk/da/Nyheder/2021/Retningslinjer-for-naere-kontakter-skaerpes-for-at-oge-epidemikontrollen
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
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Spørgsmål og svar om retningslinjer for nære kontakter på uvm.dk vil 

blive opdateret. 
 

 

Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet 

 

Opfordring til at ansatte i dagtilbud om at lade sig teste 

Regeringen opfordrer personale i dagtilbud til at lade sig teste ugentligt. 

Opfordringen gælder ansatte i både offentlige og private tilbud og insti-

tutioner. 

Det er vigtigt at lade sig teste, ikke mindst i den aktuelle situation, hvor 
risikoen er stor for, at mere smitsomme virusvarianter som for eksempel 
Cluster B.1.1.7 vokser mere frem. Personale, der stadig møder fysisk på 
arbejde og ikke har mulighed for at holde afstand, opfordres derfor til at 
gøre brug af al ledig testkapacitet.  

Læs mere herom i spørgsmål-svar på vores hjemmeside. 

 

 
Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 3 med relevans dagtilbuds-

området 

 

På siden om dagtilbud er der offentliggjort følgende nye eller opdaterede 

spørgsmål: 

 På hvilke områder under Børne- og Undervisningsministeriet gælder 

myndighedernes generelle opfordring om at lade sig teste en gang 

om ugen, hvis man stadig møder fysisk på arbejde og ikke har mu-

lighed for at holde afstand? 

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

dagogiske læreplan og for den lovpligtige sprogvurdering? 

 Hvad menes der med, at det anbefales at dagtilbud mv. skal tilrette-

lægges, så børnene holdes fysisk inddelt i mindre, faste grupper, 

hvor det er muligt? 

 Hvilke anbefalinger er der til hygiejne og rengøring i dagtilbud m.v., 

herunder af legetøj? 

 Hvem kan træffe beslutning om dimensionering? 
 

Se de nye eller opdaterede spørgsmål vedrørende dagtilbud her (uvm.dk) 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Annegrete Larsen  Sigrid Ingeborg Knap 

Kontorchef   Teamleder  

Center for Udgående Kvalitetsarbejde 
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https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/dagtilbud

