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Til chefer for dagtilbudsområdet  

 

   

 

Nyhedsbrev til chefer for dagtilbudsområdet vedr. COVID-19     

(uge 16) 

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 alle opfordres til løbende at 

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

fra 15. april kl. 15:30 til 23. april kl. 15:00. 

 

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  

 

Aftale om yderligere genåbning pr. 21. april 2021 

Regeringen er sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Fol-

keparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Li-

beral Alliance og Alternativet blevet enige om yderligere genåbning. Par-

tierne er bl.a. enige om, at børn og unge skal have adgang til at komme 

mere i skole.  

Læs mere om, hvad der konkret sker på Børne- og Undervisningsmini-

steriets område  

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
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/apr/210416-aftale-om-yderligere-genaabning-pr-21-april-2021
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/apr/210416-aftale-om-yderligere-genaabning-pr-21-april-2021
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Opdaterede retningslinjer  

De generelle og skærpede COVID-19 retningslinjer for dagtilbud mv. er 

blevet justeret ift. opdatering af anbefalinger om afstandskrav. 

 

Find retningslinjerne for dagtilbud mv. her 

 

Spørgsmål og svar er tilrettet i forhold til opdatering af anbefalinger om 

afstandskrav. 

 
Senest udstedte bekendtgørelser på Børne- og Undervisningsministeriets område 

En ny bekendtgørelse er udstedt om restriktioner for lokaler og lokalite-

ter, krav om mundbind m.v. og coronapas på videnpædagogiske aktivi-

tetscentre og lignende på Børne- og Undervisningsministeriets område i 

forbindelse med håndtering af COVID-19. 

Læs bekendtgørelse om restriktioner for lokaler og lokaliteter her (retsin-

formation.dk) 

 

En ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om lukning og genåbning 

samt andre særlige restriktioner for dagtilbud, skoler og uddannelsesinsti-

tutioner m.v. på Børne- og Undervisningsministeriets område i forbin-

delse med håndtering af covid-19 er udstedt. Ændringsbekendtgørelsen 

beskriver reglerne for den yderligere genåbning gældende fra 21. april 

med øget fremmøde og mulighed for udeundervisning.  

Læs ændringsbekendtgørelse om lukning og genåbning her (retsinforma-

tion.dk) 

 

Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 16 med relevans for dagtil-

budsområdet 

 

Dagtilbud 

På siden om dagtilbud er der offentliggjort følgende nye spørgsmål:  

 Hvornår må børn, elever, kursister, deltagere og medarbejdere 

vende tilbage til dagtilbud mv., uddannelse og arbejde efter, at de 

har været testet positive? 

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

Følgende spørgsmål er justeret med en forlængelse af perioden for, hvor 

længe anbefalingen om aflysning af sociale arrangementer gælder: 

 Hvilke arrangementer bør aflyses i dagtilbud, på grundskoler, fritids-

tilbud og ungdoms- samt voksenuddannelser? 
 

 

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/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjerb
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/675
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/675
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/683
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/683
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/dagtilbud
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/dagtilbud

