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Til chefer for dagtilbudsområdet 

 

   

 

Nyhedsbrev til chefer for dagtilbudsområdet vedr. COVID-19   

(uge 18) 

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 3. maj kl. 8:00 til 7. maj 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  

 

Ny aftale om yderligere genåbning 

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

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

beral Alliance og Alternativet blevet enige om at åbne yderligere som led 

i den gradvise åbning af Danmark. På Børne- og Undervisningsministeri-

ets område indebærer aftalen fra den 6. maj 2021: 

 

 Fuldt fremmøde for elever i 5.-8. klasse i grundskolen. 

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
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 Fuldt fremmøde for afgangselever i grundskoler samt på ung-
doms- og voksenuddannelser samt fuld fremmøde for elever 
på erhvervsuddannelserne.  

 Der er ikke længere særlige restriktioner i Københavns By, 
Københavns Omegn samt Øst- og Nordsjælland. 

 Lempelserne sker ved overholdelse af øvrige gældende restrik-
tioner og anbefalinger. 

Af aftalen fremgår det desuden, at ikke-afgangselever i ungdoms- og 

voksenuddannelser kan møde med 100 procent fysisk fremmøde pr. 

21. maj 2021.  

Der vil frem til sommerferien være mulighed for, at skoler og institu-

tioner kan benytte sig af omlagt undervisning. 

  

Børne- og Undervisningsministeriet vil snarest udstede de nødven-

dige bekendtgørelser for genåbningen. Aftalen om yderligere genåb-

ning kommer som opfølgning på rammeaftale om plan for yderligere 

genåbning af Danmark af 22. marts 2021. 

 

Læs hele aftalen om yderligere genåbning på Justitsministeriets hjem-

meside (jm.dk)  

 

Opdaterede retningslinjer for dagtilbud 

De generelle retningslinjer for dagtilbud er blevet opdateret med en lem-

pelse af anbefalingen om organisering udendørs og en præcisering af an-

befalingen om rengøring udendørs: 

 

 Stuer eller tilsvarende gruppeinddelinger kan nu samles på tværs 

udendørs. Det anbefales dog, at aktiviteter på tværs organiseres på 

en måde, så det altid er de samme 2-3 stuer eller tilsvarende gruppe-

inddelinger, der mødes udendørs. I de tilfælde skal der være fokus 

på at efterleve sundhedsmyndighedernes anbefalinger til forebyg-

gelse af smittespredning 

 

 Ved vanskeligheder ved at efterleve anbefalingen om fokus på ren-

gøring af kontaktpunkter udenfor, anbefales det, at der i dagtilbud-

det er øget fokus på at sikre muligheder for god håndhygiejne for 

både børn, ansatte og forældre, fx ved at der sættes håndsprit op 

udenfor ved lågen, som både personale, børn og forældre bruger, og 

ved at børn og voksne vasker hænder, når de kommer ind fra lege-

pladsen mm. 

 

Der gælder fortsat skærpede retningslinjer for dagtilbud i tilfælde af  

automatisk nedlukning af kommune eller sogn. 

     

    Se de justerede retningslinjer for dagtilbud her 

    Spørgsmål og svar i relation hertil vil snarest blive offentliggjort.  

https://www.justitsministeriet.dk/pressemeddelelse/ny-aftale-om-yderligere-genaabning/
https://www.justitsministeriet.dk/pressemeddelelse/ny-aftale-om-yderligere-genaabning/
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjerb
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Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 18 med relevans for dagtil-

budsområdet 

 

Dagtilbud 

På siden om dagtilbud er der offentliggjort følgende og opdateret spørgs-

mål/svar:  

 Hvilke arrangementer bør aflyses i dagtilbud, på grundskoler, 

fritidstilbud og ungdoms- samt voksenuddannelser? 

 Kan der anvendes personale fra andre dagtilbud og skoler mv. 

i nødpasning?  

 Hvad gælder for test af personale i dagtilbud? 

 

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

 

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

