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Forlængelse af midlertidig hjælpeordning til pasning af 
børn pga. COVID-19 

Den midlertidige hjælpeordning til pasning af børn pga. COVID-19 er forlænget 

frem til og med 30. juni 2021. Ordningen udløb ellers 31. marts 2021. 
  

Ordningen giver forældre mulighed for dagpenge ved pasning af børn under 14 
år, der enten er hjemsendt som nær kontakt eller selv er smittet med COVID-

19. 
  

Ordningen er forlænget, så forældre nu tilsammen kan få op til 10 dage pr. 
barn pr. periode i følgende perioder: 

• 29. september til 31. december 2020, 

• 1. januar 2021 til og med 31. marts 2021 og 

• 1. april 2021 til og med 30. juni 2021. 

  
Har forældre ikke haft behov for at bruge alle 10 dage i de enkelte perioder, 

falder de bort og kan ikke overføres til næste periode. 
  

Hvad ordningen betyder for dig som arbejdsgiver og selvstændig 

erhvervsdrivende, og hvad du skal gøre, kan du læse nærmere om i tidligere 
nyhedsbrev fra den 30. september 2020. 

  
  

For dig som arbejdsgiver 

 

Sådan indberetter du medarbejderens fravær 
Er medarbejderen fraværende uden løn ved pasning af sit barn pga. COVID-

19, skal du indberette alle hele fraværsdage i NemRefusion på virk.dk. Du skal 

indberette fra den første hele fraværsdag uden løn. 
  

Sådan gør du: 

 

https://mailchi.mp/kombit/forlngelse-af-midlertidig-hjlpeordning-til-pasning-af-brn-pga-covid-19-yy3x3qa8hb?e=%5bUNIQID%5d
https://mailchi.mp/kombit/ny-midlertidig-hjlpeordning-til-pasning-af-brn-pga-covid-19?e=fe1c379571
https://mailchi.mp/kombit/ny-midlertidig-hjlpeordning-til-pasning-af-brn-pga-covid-19?e=fe1c379571


• Log ind på www.virk.dk/barselsdagpenge og brug selvbetjeningen 
’Refusion af barselsdagpenge for arbejdsgivere’ 

• Klik på ’Start selvbetjening’ 

• Klik på ’Ny indberetning’ 
• Klik på ’Pasning af alvorligt sygt barn’ 

• Udfyld oplysningerne – det er vigtigt, at du skriver ’COVID-19’ som den 
sigende reference for fraværet. Det gør du ved at svare ’Ja’ til, om 

medarbejderen har mere end ét ansættelsesforhold i virksomheden, 
også selvom medarbejderen ikke har flere. 

• Underskriv og send. 

  
Du skal bruge fraværsårsagen ’Pasning af alvorligt sygt barn’, selvom det 

handler om, at barnet er hjemsendt pga. eller smittet med COVID-19. 

  
Passer medarbejderen flere børn i samme periode, skal medarbejderen søge 

pr. barn. Du skal derfor også lave en særskilt indberetning pr. barn. 
  

 

For dig som selvstændig 

 
Sådan søger du om dagpenge 

Er du selvstændig, og har du ikke mulighed for at drive din virksomhed, mens 

du passer dit barn pga. COVID-19, kan du søge om dagpenge i NemRefusion 
på virk.dk. 

  
Sådan gør du: 

• Log ind på http://www.virk.dk/barselsdagpenge og brug selvbetjeningen 

’Barselsdagpenge til selvstændige’ 
• Klik på ’Start selvbetjening’ 

• Klik på ’Ny indberetning’ 
• Klik på ’Pasning af alvorligt sygt barn’ 

• Udfyld oplysningerne – det er vigtigt, at du skriver ’COVID-19’ som den 

sigende reference for fraværet, når du udfylder oplysningerne 

• Underskriv og send. 

  

Du skal bruge fraværsårsagen ’Pasning af alvorligt sygt barn’, selvom det 
handler om, at barnet er hjemsendt pga. eller smittet med COVID-19. 

  
Husk at søge senest 8 uger efter din første fraværsdag. 

  

Vil du vide mere? 

http://www.virk.dk/barselsdagpenge
http://www.virk.dk/barselsdagpenge


 

Du kan læse mere om den midlertidige hjælpeordning til pasning af børn pga. 
COVID-19 på www.virk.dk/barselsdagpenge eller www.borger.dk/covid19-

dagpenge. 
  

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark, 
Barselsdagpenge. 

 

Venlig hilsen NemRefusion 
på vegne af Udbetaling Danmark, Barselsdagpenge 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbreve fra NemRefusion, så klik her. 
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