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Nedenstående retningslinjer gælder dagtilbud på Børne- og Under-

visningsministeriers område pr. 14. juni 2021.  
 

 

 

Retningslinjer for dagtilbud pr. 14. juni 2021 

Børn omfattet af 

retningslinjerne 

Alle børn opskrevet i dagtilbud, obligatoriske tilbud og pasningsordninger. 

 

Tilbud omfattet af 

retningslinjerne 

Kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner, puljeordninger, privatinstitutioner, kommu-

nal og privat dagpleje, obligatoriske tilbud og private pasningsordninger efter dagtilbudsloven (neden 

for anvendes udtrykket dagtilbud for alle tilbud på 0-5 årsområdet. Kun hvis der er særlige forhold 

nævnes andre typer af tilbud). 

 

Regulering af dag-

tilbud 

Dagtilbud skal følge de almindelige bestemmelser i dagtilbudsloven, herunder pasningsgarantien, og 

løbende arbejde med den pædagogiske læreplan.  

 

Det er den ansvarlige myndighed, bestyrelse eller leder, der – ud fra de sundhedsfaglige vejledninger – 

tilrettelægger det konkrete tilbud.  

 

Test af personale Personale i dagtilbud opfordres til at lade sig teste to gange ugentligt, også selvom den pågældende 

ikke har symptomer eller i øvrigt har grund til at have mistanke om at være smittet. Opfordringen 

gælder personale i både offentlige og private dagtilbud. 

 

Dimensionering I helt ekstraordinære tilfælde, hvor ikke alle børn kan være i dagtilbuddet på almindelig vis som følge 

af iværksættelse af nye eller genindførte foranstaltninger mod COVID-19, kan pasningsgarantien fra-

viges ved at dimensionere. 

 

Beslutning om dimensionering i kommunale dagtilbud og obligatoriske tilbud kan træffes af kommu-

nalbestyrelsen, der bl.a. har det økonomiske og juridiske ansvar. Kommunalbestyrelsen kan delegere 

beslutningskompetencen fx til forvaltning eller lederen ved intern delegation.  

 

I private dagtilbud og private pasningsordninger ligger beslutningskompetencen hos den ansvarlige 

bestyrelse eller leder. 

 

Der skal pr. 1. august 2021 indberettes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, når der iværksættes 

dimensionering.  

 

Der henvises til: 

• Nødprocedurebekendtgørelsen 

• Børne- og Undervisningsministeriets Vejledning om handlinger ved iværksættelse af dimensione-

ring på dagtilbud under Børne- og Undervisningsministeriets område 

• Spørgsmål-svar vedr. dagtilbudsområdet på uvm.dk/corona 

• Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om procedure for indberetning om dimensionering 
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Generelle sund-

hedsfaglige anbefa-

linger 

Dagtilbud opfordres til at følge anbefalinger i Sundhedsstyrelsens vejleding COVID-19: Forebyggelse 

af smittespredning, hvor det bl.a. fremgår at man bør have skærpet opmærksomhed på grundelemen-

ter i forebyggelse af smittespredning, der er følgende: 

• Isolation af smittede personer 

• Reduktion af dråbesmitte  

• Reduktion af kontaktsmitte 

 

Der gøres opmærksom på, at alle aktiviteter der er forbundet med dagtilbud på Børne- og Under-

visningsministeriets område er undtaget fra Sundhedsstyrelsens generelle afstandsanbefaling.   

 

Mundbind/visir Pædagogisk personale og andet personale i dagtilbud mv. har en centralt fastsat ret til at anvende visir 

indendørs i dagtilbud, hvis de pågældende ønsker det. På dagtilbudsområdet gælder således, at kom-

muner og institutioner ikke kan forbyde det pædagogiske personale og andet personale at anvende 

visir indendørs, hvis de pågældende ønsker det. 

 

Der er ikke centralt fastsat en tilsvarende generel ret for det pædagogiske personale og andet perso-

nale til at anvende mundbind. Det skyldes hensynet til et behov for lokalt at kunne sikre, at børnene 

kan se og forstå personalets mimik.  

 

Arbejdspladsen kan overveje at stille visir til rådighed for pædagogisk og andet personale, der ønsker 

at anvende dette i dagtilbud. 

 

Håndtering af smit-

tetilfælde 

Det påhviler ledelsen at sikre, at der i dagtilbuddet foreligger en instruks for håndtering af personale 

og børn med symptomer på COVID-19. 

  

Der henvises desuden til:  

• Sundhedsstyrelsens Håndtering af smitte med COVID-19 i dagtilbud  

• Sundhedsstyrelsens Har dit barn symptomer på COVID-19? 

• Sundhedsstyrelsens COVID-19: Opsporing og håndtering af nære kontakter 

• Sundhedsstyrelsens pjecer om nære kontakter 

• Sundhedsstyrelsens pjecer til personer, som har symptomer 

• Sundhedsstyrelsens pjecer til personer, som er testet positive 

• Henvisninger til lovgivning og retningslinjer på uvm.dk/corona 

• Spørgsmål-svar vedr. dagtilbudsområdet på uvm.dk/corona 

 

Ved personer med symptomer på anden sygdom følges de almindelige retningslinjer, jf. Sundhedssty-

relsens 'Smitsomme sygdomme hos børn og Unge', 2013. 

 

Automatisk nedluk-

ning og påbud og 

nedlukning mv.   

Dagtilbud er ikke omfattet af automatisk nedlukning af sogne og kommuner. Der gælder dog skær-

pede retningslinjer for dagtilbud i forbindelse med automatisk nedlukning af sogne og kommuner: 

• Skærpede retningslinjer for dagtilbud 
 

Midlertidigt påbud fra kommunen om at lukke dagtilbud 

Kommuner kan udstede midlertidigt påbud om at lukke dagtilbud, hvis incidenstallet er på mindst 

100 smittede med COVID-19 pr. 100.000 indbyggere, smitteforebyggende hensyn gør påbuddet nød-

vendigt, og kommunen ikke kan afvente påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Kommunalbesty-

relsens påbud skal inden for 48 timer forelægges for Styrelsen for Patientsikkerhed, der vurderer, om 

der er grundlag for at udstede et påbud.  

 

Påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed 

Styrelsen for Patientsikkerhed kan derudover udstede påbud med restriktioner, herunder lukning af 

dagtilbud. Undtagelser fra disse påbud vil fremgå direkte af påbuddet. 

 

Nødpasning 

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at etablere nødpasning for børn indskrevet i dagtilbud. 

 

 


