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Børn omfattet af 

retningslinjerne 

Alle børn opskrevet i de nedenfor nævnte tilbud er omfattet af retningslinjerne. 

 

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). 

 

Om regulering af 

dagtilbud 

Dagtilbud skal følge de almindelige bestemmelser i dagtilbudsloven.  

 

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

tilrettelægger det konkrete tilbud.  

 

Test af personale Personale i dagtilbud, der ikke er vaccineret mod COVID-19, opfordres til at lade sig teste i relevant 

omfang. Opfordringen gælder personale i både offentlige og private dagtilbud.  

 

Fra d. 1. oktober 2021 opfordres personale i dagtilbud, der ikke er vaccineres med COVID-19, at lade 

sig teste én gang ugentligt. 

 

Grupper der er undtaget fra opfordring til test 

Opfordring til test gælder ikke personale, der er tidligere smittet, er vaccineret eller som følge af 

sundhedsmæssige årsager ikke bør testes. 

 

Generelle sund-

hedsfaglige anbefa-

linger 

Dagtilbud opfordres til at følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om forebyggelse af smitte-

spredning, som beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning COVID-19: Forebyggelse af smittespred-

ning. 

 

Der gøres opmærksom på, at alle aktiviteter der er forbundet med dagtilbud, er undtaget fra Sund-

hedsstyrelsens generelle afstandsanbefalinger.   
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Håndtering af smit-

tetilfælde 

Det følger af Sundhedsstyrelsens ”Vejledning for håndtering af smitte hos børn i grundskoler og i 

dagtilbud mv.”, at børn over 3 år, der identificeres som nære kontakter, og som ikke har symptomer, 

kan møde i dagtilbuddet, når de har fået negativt svar på første test. Børn, der identificeres som nær 

kontakt, mens de er i dagtilbud, kan vente med at blive testet, til de bliver hentet. Dagtilbuddet kan 

kun opfordre forældre til at holde deres børn hjemme, indtil der er kommet svar på første test. Dag-

tilbuddet kan derfor ikke afvise børn, der møder frem og ikke følger opfordringen. Ligesom dagtil-

buddet heller ikke kan kræve, at barnet bliver hjemme. Børn under 3 år, som er nære kontakter og 

ikke har symptomer, opfordres ikke til at blive hentet fra dagtilbud og opfordres heller ikke til test. 

Dagtilbud omfattet af bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og dag-

institutioner for børn og unge kan afvise at modtage børn med symptomer på COVID-19 med hjem-

mel i bekendtgørelsen. 

 

Der henvises til:  

• Sundhedsstyrelsens publikation Vejledning for håndtering af smitte hos børn i grundskoler og i 

dagtilbud mv.  

• Sundhedsstyrelsens Har dit barn symptomer på COVID-19? 

• Sundhedsstyrelsens pjecer til personer, som har symptomer 

• Sundhedsstyrelsens pjecer til personer, som er testet positive 

• Henvisninger til lovgivning og vejledninger 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. 

 

Påbud fra Styrelsen 

for Patientsikker-

hed  

Regler 

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

Undtagelser fra disse påbud vil fremgå direkte af påbuddet. 

 

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at etablere nødpasning for børn indskrevet i dagtilbud ved på-

bud om nedlukning.  

 

Der skal etableres nødpasning for følgende grupper:   

• Børn indskrevet i dagtilbud, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og 

enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra. 

• Børn, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i 

forholdene i hjemmet. 

 

Dimensionering 

Kommunalbestyrelsen kan ved udløbet af et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed beslutte at fra-

vige pasningsgarantien og fortsætte den dimensionering af dagtilbuddet, som fulgte af påbuddet.  

 

Fortsættelsen af dimensioneringen kan højst vare tre dage, og det er en betingelse for dimensionerin-

gen, at den ikke må være mere omfattende, end hvad der er nødvendigt af personale- og kapacitets-

mæssige grunde. 

 

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

styrelsen, der bl.a. har det økonomiske og juridiske ansvar. Kommunalbestyrelsen kan delegere beslut-

ningskompetencen fx til forvaltning eller lederen ved intern delegation.  

 

I private dagtilbud og private pasningsordninger ligger beslutningskompetencen hos den ansvarlige 

bestyrelse eller leder. 
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Anbefalinger om til-

tag ved høj lokal 

smitte 

Ved høj lokal smitte i et sogn eller kommune anbefales det, at kommunen iværksætter følgende tiltag:  

• Opfordring om skærpet fokus på at efterleve anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens generelle vejled-

ninger om forebyggelse og håndtering af smittespredning af COVID-19. 

• Opfordring om, at dagtilbud tilrettelægges, så børnene så vidt muligt holder sig inden for egen stue 

eller tilsvarende gruppeinddeling. 

• Opfordring om, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs, hvis muligt. 

 

Sogn 

Tiltagene anbefales iværksat, når sognet overskrider grænseværdierne på følgende parametre på 

samme tid: 

• 1.000 smittetilfælde pr. 100.000 indbyggere  

• Mindst 20 smittetilfælde med COVID-19 i de seneste syv dage  

• En positivprocent på mindst 3 pct. 

 

Kommune 

Tiltagene anbefales iværksat, når kommunen overskrider grænseværdierne på følgende parametre på 

samme tid: 

• 500 smittede pr. 100.000 indbyggere 

• Mindst 20 smittetilfælde med COVID-19 i de seneste syv dage 

 

Tiltagene kan ophøre, når sognet/kommunen i syv dage i træk er under niveau på mindst ét af de tre 

parametre for henholdsvis incidens, antal tilfælde samt positivprocent. 

 


