
Kære forældre 
 
Børne og Undervisningsministeriet har den 8. januar 2021 udsendt nye retningslinjer for dagtilbud. 
Dagtilbuddene er fortsat åbne, idet smitten fortsat ikke vurderes at være drevet af de mindste børn, men 
det fremgår af anbefalingerne i de nye retningslinjer, at dagtilbud skal tilrettelægges, så børnene er inddelt 
i mindre, faste grupper, hvor det er muligt.  
 
Regeringen opfordrer også fortsat til, at forældre holder børn hjemme fra dagtilbud, hvis det er muligt, fx 
fordi de er hjemsendt, men ikke kan passe deres arbejde hjemmefra. Ministeriet nævner som eksempel 
frisører, tjenere, kokke og ansatte i butikker, der er lukkede. 
 
Det vil være en stor hjælp, hvis de forældre, der har mulighed for det, giver børnene lidt kortere dage end 
sædvanligt. Det vil også være en stor hjælp, hvis I har mulighed for primært at bruge jeres dagtilbud mellem 
kl 8.30 og 15.30. Når institutionerne skal bruge færre medarbejdere til at bemande ydertimerne, er der alt 
andet lige bedre mulighed for at gennemføre en opdeling i mindre grupper i løbet af dagen.  
 
I nogle daginstitutioner vil det endvidere være hjælpsomt, at man kender børnenes komme/gå-tider. Hvis 
der er behov for dette i dit barns daginstitution, vil du blive kontaktet. 
 
De nye retningslinjer for dagtilbud 
De nye retningslinjer og de øvrige restriktioner for samfundet gælder minimum til og med den 7. februar 
2021. Følgende er de mest centrale anbefalinger i de nye retningslinjer:  
 

 Det anbefales, at børnegruppen, dvs. stuen eller en tilsvarende gruppe, opdeles i mindre grupper i 
løbet af dagen, og disse grupper er gennemgående en hel dag, også når børnene er udenfor. 

 Børn fra forskellige stuer eller tilsvarende gruppeinddelinger i daginstitutioner mv. bør ikke være 
sammen fysisk på tværs. 

 Samling af børn på tværs af stuer bør begrænses, og bør kun ske når det er nødvendigt – som 
eksempel nævnes ydertimerne. 

 Der opfordres til, at blanding af personale tilknyttet de forskellige stuer begrænses mest muligt.   

 At så mange aktiviteter som muligt tilrettelægges udenfor eller andre steder, hvor det er nemmere 
at holde afstand. 
 

I forhold til Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger for forebyggelse af smittespredning, anbefales 
følgende endvidere specifikt i forhold til dagtilbud: 
 

 For så vidt angår børns leg og personalets omsorg og arbejde med børnene i dagtilbud gælder den 
generelle anbefaling om 2 meters afstand ikke. I de tilfælde bør der være ekstra fokus på 
anbefalinger om isolation ved sygdom samt høj rengørings- og hygiejnestandard, herunder 
håndhygiejne. 

 Afstand på 2 meter overholdes så vidt muligt, fx ved hente-bringe-situationer, forældresamtaler 
eller lignende. 

 
De hidtidige retningslinjer for aflevering og afhentning udendørs, hygiejne, rengøring, håndvask, 
medarbejderes ret til at bære visir mv. er naturligvis også fortsat gældende. 

 
Du kan se den fulde ordlyd af de nye retningslinjer for dagtilbud her. 
 
 

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf21/jan/210111-retningslinjer-for-dagtilbud-pr-8-januar-2021.pdf


Med venlig hilsen 
 
Sanne Nielsen 
Dagtilbudschef 


