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Til chefer for dagtilbudsområdet  

 

   

Nyhedsbrev til chefer for dagtilbudsområdet vedr. COVID-19    

(uge 10) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender et nyhedsbrev til 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 5. marts kl. 12.00 til og 12. marts kl. 08:00.  

 

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 

Skoler holdes lukket i Ishøj, mens skoler og daginstitutioner mv. genåbner i Kolding 

Smitten er fortsat høj i Ishøj kommune, derfor er det nødvendigt, at alle 

skoleelever fortsat undervises hjemme. Smitten er til gengæld faldende i 

Kolding, hvor det har været forsvarligt at genåbne både skoler og dagin-

stitutioner mv. fra den 8. marts 2021. 
Se hele pressemeddelelsen her (sum.dk) 

 

Ny publikation om ’Håndtering af smitte med COVID-19 i dagtilbud’ 

Sundhedsstyrelsen har offentliggjort udgivelsen ’Håndtering af smitte 

med COVID-19 i dagtilbud’. Anbefalinger og retningslinjer heri er en 

opdatering af og erstatter hermed de retningslinjer og anbefalinger for 

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://sum.dk/nyheder/2021/marts/skoler-holdes-lukket-i-ishoej-mens-skoler-og-daginstitutioner-genaabner-i-kolding
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smittehåndtering i dagtilbud, som er beskrevet i ’Forholdsregler ved til-

fælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler, ungdoms- og voksenuddannel-

ser’ 3. udgave fra 17. september 2020. 

Relevante FAQ og retningslinjer på uvm.dk med henvisning hertil er ble-

vet opdateret.  

Se publikationen Håndtering af smitte med COVID-19 i dagtilbud her 

(sst.dk). 

 

Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet  

Overblik over genåbning fra 14. marts 

På børne- og undervisningsområdet er der åbnet for fysisk fremmøde i 

forskelligt omfang alt efter landsdel. På uvm.dk gives et overblik over, 

hvad der fra den 14. marts 2021 er åbent på ministeriets område. 

Se overblik her (uvm.dk) 

 

Dagtilbud mv. er åbne med restriktioner, som er gældende frem til den 5. 

april 2021.  

 

Se de gældende retningslinjer for dagtilbud mv. her 

 

Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 10 med relevans for dagtil-

budsområdet 

På siden om dagtilbud er der offentliggjort følgende nye eller opdaterede 

spørgsmål: 

 

Spørgsmål og svar 

Dagtilbud. Opdateret 09/03 kl. 11:13 

Sundhedsstyrelsen  vejledninger til dagtilbud 

Læs mere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger 

Dimensionering 

Hvem kan træffe beslutning om dimensionering? 

Symptomer og håndtering af smitte 

Hvad gør dagtilbud mv., grundskoler og uddannelsesinstitutioner hvis én i stuen/klassen/grup-
pen er smittet med COVID-19? 

 

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

 

Annegrete Larsen  Sigrid Knap 

Kontorchef   Teamleder 

 

Center for Udgående Kvalitetsarbejde 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet  
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