
 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen for Undervisning og 

Kvalitet 

Frederiksholms Kanal 26 

1220 København K 

Tlf. nr.: 33 92 50 00 

E-mail: stuk@stukuvm.dk 

www.stukuvm.dk 

CVR nr.: 29634750 

12. april 2021 

Sags nr.: 20/21643 

 

   

Til chefer for dagtilbudsområdet       

 

   

 

Nyhedsbrev til chefer for dagtilbudsområdet vedr. COVID-19    

(uge 13 og 14) 

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 29. marts til 12. april kl. 9:00. 

 

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 sundhedsmyndighederne 

 

Mulighed for påbud om restriktioner eller lukning af dagtilbud, skoler og andre ud-

dannelsesinstitutioner 

For at forebygge og håndtere smittespredning og konkrete smitteudbrud 

med COVID-19 blandt børn og unge, kan Styrelsen for Patientsikkerhed 

udstede påbud til kommuner om restriktioner eller midlertidig lukning af 

dagtilbud, skoler og andre uddannelsesinstitutioner. Styrelsen kan ud-

stede påbud til enten en enkelt institution eller generelt til kommunen el-

ler regionen. 

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


 2 

Læs mere om vilkårene for udstedelse af påbud her (stps.dk) 

 

Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet  

 

Ny model for kommuners automatiske nedlukning 

Som led i udmøntningen af den politiske Rammeaftale om plan for gen-

åbning af 22. marts 2021 er der blevet udarbejdet en model for hurtige 

og effektive lokale nedlukninger af dagtilbud, skoler og uddannelsesinsti-

tutioner mv. Dagtilbud mv. er ikke omfattet af automatisk nedlukning af 

sogne og kommuner. Der gælder dog skærpede retningslinjer for dagtil-

bud mv. i tilfælde af, at sogne eller kommuner bliver omfattet af automa-

tisk nedlukning.  

 

Kommuner kan desuden udstede midlertidigt påbud om nedlukning af 

dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner mv., når det er nødvendigt 

for at sikre en hurtig og effektiv smitteforebyggende indsats, som ikke 

kan afvente Styrelsen for Patientsikkerhed.  
 
Se nyhed for model om kommuners automatiske nedlukning mv. her 
 
På baggrund af modellen for automatisk nedlukning mv., er der fore-
taget en ændring af bekendtgørelsen om lukning og genåbning samt 
andre særlige restriktioner for dagtilbud, skoler og uddannelsesinsti-
tutioner mv. på Børne- og Undervisningsministeriets område i for-
bindelse med håndtering af covid-19. 
 
Se ændringen af bekendtgørelsen her 
 
De generelle retningslinjer for dagtilbud mv. er justeret med afsnit 
om model for automatisk nedlukning mv. De justerede retningslinjer 
gælder fra den 12. april 2021. 
 
Se de justerede retningslinjer for dagtilbud mv. her 
 
Derudover er der udarbejdet skærpede retningslinjer for dagtilbud 
mv. i tilfælde af at sogne eller kommuner er omfattet af automatisk 
nedlukning. De skærpede retningslinjer gælder fra 12. april 2021 og 
indbefatter: 

 At forældre opfordres til at holde børn hjemme fra dagtilbud 
mv., hvis dette er muligt 

 At dagtilbud mv. tilrettelægges, så børnene er inddelt i min-
dre, faste grupper, hvor det er muligt 

 At forskellige børnegrupper i dagplejen ikke bør mødes fysisk 
på tværs. 

 
  
Se skærpede retningslinjer for dagtilbud mv. i tilfælde af automatisk 
nedlukning af sogne eller kommuner her 
 

https://stps.dk/da/sundhedsfare-og-beredskab/paabud-ifm-covid-19/dagtilbud,-skoler-og-andre-uddannelsesinstitutioner/
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/apr/210409-ny-model-for-kommuners-automatiske-nedlukning-af-skoler-og-uddannelsesinstitutioner
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/595
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


 3 

Der er desuden offentliggjort nye spørgsmål/svar om påbud om ned-
lukning.  
 
Se de nye spørgsmål/svar om påbud om nedlukning her 

 

Overblik over genåbning 

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

forskelligt omfang. Siden bliver løbende opdateret og giver et overblik 

over genåbningen på kommunalt plan og de overordnede retningslinjer 

for genåbning. 

 

Find overblikssiden her (uvm.dk)  
 

Indstillinger fra Epidemikommissionen 

Epidemikommissionen afgiver løbende indstillinger og vurderinger om, 

hvorvidt der bør fastsættes regler efter epidemiloven på Børne- og Un-

dervisningsministeriets område. Neden for følger senest afgivne indstil-

linger, vurderinger og rådgivning fra Epidemikommissionen. 

 

 Indstilling fra Epidemikommissionen af 25. marts 2021 vedrørende 

videreførelse af regler om mundbind mv. – læs indstilling om mund-

bind her (uvm.dk) 
 

Senest udstedte bekendtgørelser på Børne- og Undervisningsministeriets område 

Nedenfor findes links til de senest udstedte bekendtgørelser på Børne- 

og Undervisningsministeriets område som følge af COVID-19.  

 

 Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restrik-

tioner for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. på 

Børne- og Undervisningsministeriets område i forbindelse med 

håndtering af covid-19 – find bekendtgørelse om lukning og genåb-

ning her (retsinformation.dk) 

 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lukning af genåb-

ning samt andre særlige restriktioner for dagtilbud, skoler, uddannel-

sesinstitutioner m.v. på Børne- og Undervisningsministeriets om-

råde i forbindelse med håndtering af covid-19 – find ændring af be-

kendtgørelsen her 
 

Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 13 og 14 med relevans for 

dagtilbudsområdet 

 

Dagtilbud 

På siden om dagtilbud er følgende spørgsmål/svar blevet opdateret i for-

bindelse med lempelserne for dagtilbud, der trådte i kraft den 6. april 

2021:  

 Hvilke anbefalinger har Sundhedsstyrelsen om forebyggelse af 

smitte på dagtilbudsområdet? 

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/genaabning-og-test/overblik-over-genaabning
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/epidemikommissionens-indstillinger
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/epidemikommissionens-indstillinger
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/535
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/535
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/595
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/595
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 Gælder de almindelige bestemmelser for dagtilbud mv., herun-

der pasningsgarantien? 

 Hvad er kravene til det pædagogiske indhold? 

 Hvad gælder for tilsyn i dagtilbud? 

 Må der afholdes personalemøder i dagtilbud m.v.? 

 Er der krav om brug af mundbind eller visir, når forældre og 

andre besøger dagtilbud, grundskoler, SFO, fritidshjem, klub-

tilbud mv.? 

 Hvem kan træffe beslutning om dimensionering? 

 Hvad gælder for test af personale i dagtilbud? 

 I hvilket omfang skal aktiviteter tilrettelægges udenfor? 

 Hvilke anbefalinger er der for børn på tværs af grupper i ferier 

mv.? 

 Hvilke anbefalingen er der for inddeling af børn i grupper og 

på tværs af grupper? 

 Læs mere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger 

 

På siden om dagtilbud er følgende spørgsmål/svar offentliggjort i forbin-

delse med model for automatisk nedlukning mv.: 
 

 Hvornår skal en kommune meddele påbud om nedlukning i 

sogne eller hele kommunen, og hvem er omfattet? 

 Hvornår kan en kommune meddele påbud om nedlukning i 

kommunen, og hvem er omfattet? 

 Hvem er undtaget for påbud om nedlukning på børne- og under-

visningsområdet? 

 Er dagtilbud mv. omfattet af automatisk nedlukning? 

 

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  

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

