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Hvad er gældende, hvis medarbejders barn hjemsendes fra institution/skole 
som følge af COVID-19? 

 
På grund af den stigende smitte i Danmark, herunder den nye og meget smitsomme 

variant Omikron, som medfører flere midlertidige nedlukninger og hjemsendelse, 
forventes Folketinget den 9. december 2021 at genindføre en midlertidig ret til 
barselsdagpenge til forældre, hvis barn er smittet med covid-19 eller hvor barnet et 

hjemsendt på grund af smittetilfælde i dagtilbuddet, på skolen eller i institutionen. 
 

Retten til barselsdagpenge forventes gennemført med tilbagevirkende kraft til 23. 
november 2021 og vil foreløbig være gældende til og med udgangen af februar måned 
2022. 

 
Reglerne om barselsdagpenge gælder for børn under 14 år. Der kan i alt holdes indtil 

10 arbejdsdage på dagpenge pr. barn i den periode, hvor ordningen er gældende. 
Det er endvidere en betingelse, at ingen af forældrene har mulighed for 

hjemmearbejde eller afspadsering, som de kan bruge til pasning af barnet. Endelig er 
det en betingelse, a der ikke udbetales løn for samme dag eller holdes ferie. 
 

Hjemsendelse af mindre børn fra institution/skole m.m., vil ofte give forældrene 
væsentlige problemer i forhold til pasning af barnet og dermed gøre det vanskeligt at 

passe arbejdet på normal vis. 
 
Hvis der er tale om at barnet er smittet med COVID-19 eller der er en stærk mistanke 

herom, så har medarbejderen mulighed for barns 1. og 2. sygedag jfr. 
overenskomstens bestemmelser. Eventuelt fravær herudover skal aftales ved 

anvendelse af hjemmearbejde, afspadsering eller i sidste ende den foran nævnte 
mulighed for barselsdagpenge. 
 

Hvis det hjemsendte barn ikke har symptomer på COVID-19 eller i øvrigt er sygt, så 
er der ikke mulighed for at afholde barns 1. og 2. sygedag. Men fraværet skal i stedet 

aftales ved anvendelse af hjemmearbejde, afspadsering eller i sidste ende den foran 
nævnte mulighed for barselsdagpenge. 
 

Det er generelt Silkeborg Kommunes overordnede holdning, at vi som arbejdsgiver 
skal være fleksibel og imødekommende og i videst muligt omfang tilgodese 

medarbejderens behov for fravær fra arbejdspladsen.  
 
Hvis barnet er sygt, og det er konstateret, at der ikke er tale om COVID-19, så kan 

barns 1. og 2. sygedag bruges i normalt omfang, og er der herudover behov for 
yderligere fravær, så kan der aftales hjemmearbejde, afspadsering, ferie eller i sidste 

ende tjenestefri uden løn. 
 


