
PROTEKTOR 

HENDES MAJESTÆT 

DRONNING MAGRETHE II          

 

 

 

BØRNERINGEN, HØFFDINGSVEJ 36, 5. SAL 2500 VALBY   
TELEFON: 38 16 23 06, CVR: 53 04 00 12, MAIL: borneringen@borneringen.dk 

 

8. april 2020 
 

Ledelse og jura vedr. Corona og Covid-19 
 

Sundhedsstyrelsen  
Sundhedsstyrelsen har lavet en hjemmeside vedr. Corona, hvor I kan finde mange relevante oplysninger 
https://www.sst.dk/da/corona 
 

Hjemsendte medarbejdere 
Hjemsendte medarbejdere og medarbejdere der arbejder hjemmefra, kan indkaldes til at møde i 
daginstitutionen med dags varsel. Det vil sige, at I principielt kan kontakte de ansatte mandag med besked om 
at den ansatte skal møde ind den efterfølgende dag. 
Børneringen vil dog anbefale, at I indgår i dialog med de ansatte ift. til at møde ind i institutionen og at I giver 
længst muligt varsel i det omfang det er muligt. 
 

Genåbning af dagtilbud 

Børne- og undervisningsministeriet 
Børne- og undervisningsministeriet skriver følgende vedrørende genåbning af dagtilbud m.m. på deres 
hjemmeside: 
”På Børne- og Undervisningsministeriets område vil en mulig gradvis åbning ske fra onsdag den 15. april og 
frem. Rammerne og hygiejnen skal være i orden, før de kan åbne, og det forudsætter, at kommunalbestyrelsen 
eller uddannelsesinstitutionens ledelse vurderer det forsvarligt ud fra sundhedsmyndighedernes 
retningslinjer.”  
 

Den enkelte kommunen 
Kommunerne arbejder pt på højtryk for at komme med udmeldinger om, hvordan genåbningen skal ske i den 
enkelte kommunen, dette har betydning for de selvejende, som skal følge de kommunale anvisninger og vil 
være retningslinjer som de private institutioner kan lægge sig op ad. 
 

Vejledning vedr. genåbning af dagtilbud 
Vejledningen kan finde på https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Genaabning-af-dagtilbud. 
 
Her er nogle fremhævninger af det der fremgår af vejledningen: 
 
”Dagtilbud vil fra den 15. april 2020 igen kontrolleret kunne åbne, under forudsætning af en række særligt 
skærpede forholdsregler.”  
 
”Der stilles ikke krav til det maksimale antal af personer, der må være samlet i dagtilbud. For at nedsætte 
smittespredning er det vigtigt at børnene så vidt muligt omgås den samme gruppe af børn og voksen(ne) 
gennem hele dagen både inde og ude og at der ikke skiftes ophold rundt på stuerne.” 
 
”Så vidt det er muligt skal der sikres afstand mellem børnene når de sidder ved borde.” 
 
”Der anbefales et frit gulvareal på 6 m2 pr barn i vuggestuer, 4 m2 per. barn i børnehaver.” 
 
”Det kan være nødvendigt at dele børnene op i mindre grupper, eller at dagen tilrettelægges, så børn opholder 
sig tidsmæssigt forskudt i dagtilbuddet for at sikre den nødvendige afstand.” 
 

https://www.sst.dk/da/corona
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Genaabning-af-dagtilbud
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”Fordi virus kan overleve på overflader, er der et stort behov for hyppigt at få rengjort de overflader, som 
hænder hyppigt har kontakt med (såkaldte kontaktpunkter). Det omfatter blandt andet legetøj, håndtag, 
gelændre, trykknapper og armaturer på toiletter, pc-tastaturer og arbejdsborde. Hav derudover fokus på de 
flader, der er i børnenes nå-højde.” 
 
”Personale, forældre og børn bliver hjemme til 48 timer efter symptomophør, når de er syge med symptomer, 
som giver mistanke om COVID-19” 
 
”Man ved endnu ikke, hvor længe SARS-CoV-2 kan overleve på overflader, men for praktiske formål regnes 
med en overlevelse på 48 timer” 
 
”Det, der virker bedst, er at alle personer, der færdes i dagtilbud foretager grundig håndvask med vand og 
sæbe, evt. med efterfølgende brug af håndsprit flere gange dagligt.” 
 
”Hvis en person, der har været i dagtilbud eller på arbejde, konstateres smittet med COVID-19, skal den 
pågældende institution informeres om det, med henblik på, at de personer, den pågældende har været i nær 
kontakt med, informeres. Dette kan gøres ved et fælles opslag på et forældreintranet eller lign.” 
 
”Hvis man bor i husstand med en person med påvist COVID-19 må man gerne komme i dagtilbud eller på 
arbejde.” 
 

Særlige risikogrupper (vejledningen punkt 3) 

”Nogle grupper er særligt udsatte for at blive alvorligt syge, hvis de smittes med ny coronavirus/COVID-19. Det 
gælder: 

• Ældre over 65 år (især over 80 år) 

• Personer med følgende kroniske sygdomme: 
o Hjertekarsygdom (gælder ikke velbehandlet forhøjet blodtryk) 
o Lungesygdom (gælder ikke mild og velbehandlet astma) 
o Kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion 
o Kronisk leversygdom 
o Diabetes type 1 og 2, især hvis man har følgevirkninger 
o Muskelsygdomme og neuromuskulære sygdomme, hvor man har nedsat hostekraft eller svært ved at 

komme af slim fra luftvejene 
o Svær overvægt med BMI over 35-40 afhængig af, om man har andre risikofaktorer også 
o Særlige blodsygdomme, hvor der vurderes at være øget risiko for komplikationer 

• Personer med nedsat immunforsvar som følge af: 

• Blodsygdomme 
o Organtransplantation 
o Immunhæmmende behandling, herunder kemoterapi eller strålebehandling som led i behandling af 

kræft 
o HIV-infektion med svær påvirkning af immunsystemet 

• Børn med kronisk sygdom (som ovenfor) eller som har følgetilstande efter 

• at være født for tidligt 

• Gravide og kvinder op til to uger efter fødsel (ud fra et forsigtighedsprincip) 

 
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er i særlig risiko eller har brug for særlig rådgivning, anbefaler vi at du taler 
med den læge, som behandler dig. 
 
Sundhedsstyrelsen anbefaler ledelsen på uddannelsesinstitutionen i dialog med den enkelte medarbejder eller 
forældre at lave en konkret og individuel vurdering for børn og medarbejdere, der tilhører en særlig 
risikogruppe. 
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I vurderingen kan der lægges vægt på, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at den pågældende 
medarbejder fortsat varetager sin vanlige funktion eller om barnet skal komme på dagtilbuddet. I vurderingen 
for medarbejdere skal bl.a. inddrages hvilke muligheder, der er for omplacering til arbejdsforhold uden fysisk 
kontakt med andre, samt medarbejderens egen trygheds- og risikovurdering ved den vanlige arbejdsopgave/-
funktion. Eventuelt begrænsede muligheder for at omplacere medarbejderen skal løses lokalt.”  
 

Ledelsesretten  

Det ligger i ledelsesretten, at lederen vurderer i hvilket omfang man vil gøre brug af personalets arbejdskraft, 
som del af dette kan lederen vurdere om en ansat skal arbejde hjemmefra eller hjemsendes. 
Dette er især relevant i forhold til medarbejdere der selv er, eller er samboende med, i risikogruppen. Disse vil 
ikke have krav på at blive hjemsendt, eller arbejde hjemme; men leder kan vælge at hjemsende disse, eller 
lade dem arbejde hjemmefra.    
En hjemsendelse vil betyde, at den ansatte får løn under hjemsendelsen, det samme gælder hvis den ansatte 
arbejder hjemmefra.  
Der skal være obs. at hjemmearbejde og hjemsendelse er uden refusion fra en offentlig myndighed. Refusion 
fås kun ved medarbejderens sygdom eller karantæne. 
 

Konkrete tiltag (vejledningen punkt 5) 

Nedenfor følger en række konkrete tiltag for genåbning af dagtilbud. 
 
Det påhviler ledelsen at sikre følgende: 
 

• At der udarbejdes instrukser for hygiejne og adfærd (der skal tages udgangspunkt i nedenstående punkter i afsnit 
5.1) 

• At ansatte og børn oplæres i håndvask med vand og flydende sæbe, hvornår der evt. benyttes håndsprit 

• At der informeres om, hvornår der skal foretages håndvask, hosteetikette, undgåelse af tæt kontakt og øvrige 
hygiejneanbefalinger. 

• At sikre faste rutiner for håndvask blandt ansatte og børn. 

• At der på institutionens arealer, fx ved indgangen og øvrige relevante steder hvor børn, forældre og ansatte 
færdes, opsættes information/plakater fra Sundhedsstyrelsen om smitteforebyggende tiltag. 

• At der i institutionen foreligger en instruks for håndtering af personale og børn med symptomer, der kunne være 
forenelige med COVID-19 (der skal tages udgangspunkt punkt 2). 

• At ansatte og forældre har kendskab til de skærpede krav for håndtering af sygdom. 

• At sikre, at nære kontakter til eventuelt syge modtager information om forholdsregler i tilfælde af sygdom (hertil 
kan bruges Sundhedsstyrelsens materiale). 

• Håndtering af personale i særlig risiko (ældre over 65 år, personer med kronisk sygdom eller nedsat 
immunforsvar og gravide, jf. punkt 3). 

 
5.1. Konkrete tiltag til at forebygge smittespredning 
 
Håndhygiejne 
For at sikre god håndhygiejne skal alle: 
 

• ansatte, børn og ledsagende voksne, vaske hænder med vand og flydende sæbe ved ankomst til institutionen 

• vaske hænder når hænderne er synligt snavsede. 

• børn og ansatte vaske hænder i faste intervaller på, fx inden der startes på en ny leg, og minimum hver anden 
time. 

• børn og ansatte vaske hænder efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter næsepudsning og efter host/nys i 
hænder eller engangslommetørklæde. Ansatte skal hjælpe børnene med at vaske hænder. 

• ansatte vaske hænder efterfulgt af hånddesinfektion ved bleskift og hjælp til næsepudsning. 

• ansatte vaske hænder med vand og flyende sæbe eller bruge håndsprit, hvis de går fra en stue til en anden eller 
er nødsaget til at være i kontakt eller tæt fysisk kontakt med børn fra en anden stue. 
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• kun anvende engangsmaterialer som bleer, vaskeklude, håndklæder, forklæder, lommetørklæder og 
underlagspapir. 

• ansatte og børn, der ikke er i nærheden af vand og flydende sæbe, anvende spritservietter eller hudvenlige 
vådservietter, fx på ture Hvis hænderne er synligt rene kan der anvendes håndsprit. Der skal vaskes hænder med 
vand og flydende sæbe hurtigst muligt herefter. 

 
Aflevering/afhentning af børn 

• Det skal sikres, at forældre eller ledsagende voksne ikke samler sig ved indgangene til institutionen. Dette kan 
gøres ved at børnene afleveres i intervaller. 

• Hvis muligt skal børnene afleveres uden for. 

• Undgå fysisk kontakt, tæt og langvarig kontakt, håndtryk, kram, mv., med personer som du ikke bor i husstand 
med. 

 
Rengøring 

• Toiletter rengøres mindst to gange dagligt. 

• Potter og toiletsæder i daginstitutioner og dagplejer skal rengøres og afsprittes med 70-85 % hospitalssprit efter 
brug. 

• Alle overflader skal vaskes med sæbevand og herefter afsprittes mindst to gange dagligt. 

• Legetøj skal vaskes minimum to gange dagligt. I dagplejer og vuggestuer kan dette fx være, når børnene sover, 
spiser og eller er gået hjem. I børnehaver kan dette fx være når de spiser og når de går hjem. Herudover efter en 
konkret vurdering af brug. 

• Der må ikke medbringes legetøj hjemmefra. 

• Legetøj, som ikke kan rengøres efter anvisningen, skal pakkes væk, til efter COVID-19 epidemien er overstået. 

• Sengetøj skal vaskes dagligt ved 80°C., og så vidt muligt benyttes børnenes personlige sengetøj. 

• Tablets skal gerne aftørres flere gange dagligt og mellem brug. Hvis muligt undgå at børnene deler tablets eller 
sikre, at kun få børn deler den samme tablet. Der skal anvendes spritservietter til rengøring. Der skal vaskes 
hænder før og efter brug. 

• Tastatur og mus ved computer skal rengøres dagligt med engangsklude tilsat rengøringsmiddel. Der skal vaskes 
hænder før og efter brug af mus og tastatur. 

• Rengøring og desinfektion af kontaktpunkter mindst to gange dagligt, som fx vandhaner, toiletknapper, 
toiletsæder, bordoverflader, dørhåndtag, køleskabslåge/-håndtag, gelændere, armlæn, lyskontakter, greb på 
vaskemaskine og tørretumbler m.v. 

• Skraldespande skal tømmes, inden de bliver fyldte og mindst én gang dagligt. 

 
Indretning 

• Større forsamlinger skal undgås – fx morgensang. 

• Det anbefales, at der tidsinddeles mellem stuer i forhold til ankomst, frokost og pauser, således at mange ikke er 
samlet på samme tid. 

• Børn skal så vidt muligt blive på den samme stue/i de samme grupper og med den samme voksne Der skal ikke 
leges med børn på andre stuer. Det anbefales, at børnene deles op i grupper (fx. fem børn ved leg udenfor og to-
tre børn ved leg indenfor). 

• Legepladsen kan inddeles, så børnene kun leger med de samme børn fra faste, mindre grupper af fx fem børn. 

• Ved møder mellem ansatte skal dette ske udendørs eller via video/telefon 

• Der skal sikres let adgang til god håndhygiejne med vand, flydende sæbe og engangshåndklæder. Hvis der ikke er 
adgang til håndhygiejne i personalerum, da kan opsættes dispensere til hånddesinfektion, iht. gældende aftaler 
med brandtilsyn, sikkerhed ift. børn mv. 

 
Afstand mellem hinanden 

• Fysisk kontakt som håndtryk og kram skal undgås mellem de voksne. 

• Aktiviteter skal planlægges, så det foregår i mindre grupper af de samme børn. 

• Aktiviteter skal planlægges så de foregår uden for, med mindre dette ikke er muligt, grundet fx vejret. 

• Der skal leges i mindre grupper og kun inden for samme stue/gruppe af børn. 

• Sidder børnene ved borde, skal de så vidt placeres så der er to meter i mellem 

• børnene. 
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• Der anbefales et frit gulvareal på 6 m2 pr barn i vuggestuer, 4 m2 per. barn i børnehaver. Dette er en fordobling 
af de normale anbefalinger iht. Bygningsreglementet, BR 186. 

 
Mad og kantiner 

• Alle skal vaske hænder grundigt før og efter, der anrettes, tilberedes og spises mad. 

• Alle skal være særligt opmærksomme på hygiejne ved tilberedning og anretning af mad. 

• Vask af bestik og service skal ske ved 80°C i opvaskemaskine umiddelbart efter 

• brug. 

• Maden må ikke deles. 

• Al mad skal portionsanrettet. Der må ikke være buffet. 

• Alle skal sidde med god afstand til hinanden, når de spiser. 

 
Transport, fx til skovbørnehaver 

• Transport fra institutionen skal arrangeret således, at børnene kan placeres i bussen med afstand på to meter fra 
hinanden. Dette kan betyde at transporten skal ske i flere busser end normalt. 

• Offentlig transport skal undgås ved eventuelle ture væk fra institutionen. 

 
Endvidere kan I finde relevante plakater m.m. på https://www.sst.dk/da/corona/Personale-i-oevrig-sektor. 
 

Personale der ikke arbejder inden for sundheds-, ældre- og socialsektoren 
Sundhedsmyndighederne har pt. ikke lavet retningslinjer for det pædagogiske område, som det ellers ses for 
sundheds-, ældre- og det sociale område. Det der fremgår af sundhedsmyndighedernes hjemmeside er 
følgende: 
”1. Jeg er frontpersonale, som ikke arbejder i sundheds-, ældre- og socialsektoren, fx politi - hvordan skal jeg 
forholde mig i forhold til smitterisiko? 
Frontpersonale opfordres til at overholde Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger, som anført ovenfor. 
Desuden anbefales specifikt ved kontakt med personer, som har symptomer, der giver mistanke om COVID-19: 

• At samtale foregår på afstand (om muligt over 2 meter). 

• At man så vidt muligt undgår tæt kontakt, herunder direkte fysisk kontakt (fx givet hånd), “ansigt-til-ansigt”-
kontakt inden for 2 meter i mere end 15 minutter og kontakt med fx spyt eller afføring.  

• At personen placeres på afstand af andre, fx i enestue eller bag rumadskillelse, der kun besøges af nødvendigt 
personale.  

• At personen opfordres til at nyse eller hoste i et engangslommetørklæde eller albuebøjningen. 

Hvis det ikke er muligt at undgå tæt kontakt med en person med symptomer, fx fordi en borger skal hjælpes 
eller fastholdes, skal man vaske hænder grundigt efterfølgende. I de 14 efterfølgende dage skal man være 
særligt opmærksom på om man udvikler symptomer. Hvis man gør det, skal man følge de råd, der generelt 
gælder for personer med sygdom og symptomer fra luftveje, som beskrevet ovenfor. 
Du kan læse mere i Sundhedsstyrelsens notat ”Håndtering af COVID-19: Information til politi og andet 
frontpersonale uden for sundhedssektoren”. https://www.sst.dk/corona/faq#corona-faq-risikogrupper 
 

Kan COVID-19 være en arbejdsskade? 
”KL har drøftet spørgsmålet med Arbejdstilsynet. De anbefaler, at man følger den vejledning, der er givet på 
Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings (AES) hjemmeside, som findes her: https://www.aes.dk/da/Presse-og-
nyheder/Nyhedsarkiv/2020/4_marts_coronavirus.aspx 
 
Smitte med COVID-19 er som udgangspunkt ikke en arbejdsskade. Smitte med COVID-19 vil dog i nogle tilfælde 
efter en konkret vurdering kunne anerkendes som arbejdsskade – enten en arbejdsulykke eller en 
erhvervssygdom. 
 
Vejledningen til arbejdsgivere er, at man kun skal anmelde det, at en medarbejder er smittet med COVID-19, 
som en arbejdsskade, hvis: 
 

https://www.sst.dk/da/corona/Personale-i-oevrig-sektor
https://www.sst.dk/corona/faq#corona-faq-risikogrupper
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Diagnosen COVID-19 (corona) er stillet 
Der er sandsynlighed for, at medarbejderen er blevet smittet i forbindelse med sit arbejde 
Der er udsigt til ydelser efter arbejdsskadesikringsloven, eller hvis medarbejderen er sygemeldt mere end 5 
uger 
Der skal ikke ske anmeldelse alene på grund af smitterisiko eller karantæne på virksomheden.” 
 

Afholdelse af forældremøde el. generalforsamling i forbindelse med forbuddet mod større 
forsamlinger. 
Der er mange daginstitutioner, der i henhold til vedtægterne skal afholde deres årlige 
forældremøde/generalforsamling, alt efter hvad formulering man har brugt i vedtægten. For nemheds skyld vil 
der i nærværende bruges ordet ”generalforsamling”, som gældende for begge. 
Som udgangspunkt skal man følge vedtægtens forskrifter, og afholde generalforsamlingen inden for de 
tidsfrister vedtægten angiver.  
Når man ikke må være forsamlet mere end ti personer, er det ikke muligt at holde generalforsamlingen ved 
fysisk fremmøde. Hvis det er muligt kan den gennemføres online, dette har vi dog svært ved at se værende 
tilfældet.  
Tilbage vil være at udskyde afholdelsen af generalforsamlingen, og først gennemføre den når forsamlinger 
over ti personer igen er lovligt.  
En senere afholdt generalforsamling vil stadigvæk være lovligt afholdt, selvom den ikke afholdes på det i 
vedtægten forskrevne tidspunkt.  
Det bemærkes, at generalforsamlingen skal afholdes hurtigst muligt efter det igen er lovligt at forsamles mere 
end ti personer. Skulle det først ske i sommerferieperioden, så vil generalforsamlingen kunne risikere at skulle 
lægges i sommerferieperioden. Man må ikke udskyde generalforsamlingen længere end nødvendigt, ej heller 
selv om det vil kunne være at foretrække.  
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Der er mange bestyrelsesmedlemmer som sidder på mandater der udløber i år, hvor vedtægten forskriver 
bestyrelsesmedlemmer vælges for f.eks. ”et” ”to” år ad gangen, og ”valgperioden løber fra tidspunktet for 
valget”. Der er ikke tale om en valgperiode på henholdsvis 12 el. 24 måneder, men at det er frem til 
førstkommende eller næstkommende generalforsamling at mandatet skal på valg igen. De siddende 
bestyrelsesmedlemmer er forsat valgte, indtil at generalforsamling har kunne gennemføres og nyvalg har 
fundet sted.  
 
I kan som følge af fraflytninger eller andre årsager, opleve at der inden afholdelsen af generalforsamlingen 
udtræder flere bestyrelsesmedlemmer, end der er valgte suppleanter, med den konsekvens at bestyrelsen 
kommer til at bestå af færre medlemmer end der skal være.  
Skulle det ske at I bliver færre end I skal være i bestyrelsen, er det væsentligt om der stadig er nok 
bestyrelsesmedlemmer til at bestyrelsen er beslutningsdygtig. Hvor mange bestyrelsesmedlemmer der skal til 
for jer, vil afhænge af jeres vedtægt. Der vil som regel være en formulering i stil med ”bestyrelsen er 
beslutningsdygtig når X antal medlemmer er til stede”. 
 Er der ikke nok bestyrelsesmedlemmer til, at bestyrelsen forsat er beslutningsdygtig, skal der indkaldes til 
ordinær el. ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg af de/det manglende bestyrelsesmedlemmer 
og suppleanter, dette kan ikke udskydes til at man igen må være mere end ti personer forsamlet. Der vil dog 
være nogle praktiske udfordringer i selve gennemførslen. 
 


