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Retningslinjer og anbefalinger for grundskoler
Tidspunkt for retningslinjernes og anbefalingernes ikrafttræden
Skoler omfattet af
retningslinjerne og
anbefalingerne
Generelle sundhedsfaglige anbefalinger

Retningslinjer og anbefalinger er gældende fra og med den 1. februar 2022.
Supplerende retningslinjer for efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på
fri- og privatskoler kan findes på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside her.
Alle folkeskoler, fri- og privatskoler, SFO, fritidshjem, klubtilbud og ungdomsskoler.
Skoler opfordres til at følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om
forebyggelse af smittespredning, som beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning ’COVID-19: Forebyggelse af smittespredning’.
Skoler opfordres til at have særlig opmærksomhed på:

At tilstræbe afstand mellem medarbejdere.

At sikre hyppig udluftning, fx hvert frikvarter og pause.

At sikre hyppig rengøring af kontaktpunkter mv.

At fastholde gode rutiner for god håndhygiejne.

At undgå sammenstimling indenfor.

Mundbind og visir

Håndtering af smittetilfælde

Opfordring til screeningstest

Der gøres opmærksom på, at alle aktiviteter, der omfatter interaktion med
elever på skoler og institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets
område, er undtaget fra eventuelle generelle afstandsanbefalinger fra Sundhedsstyrelsens.
Det anbefales, at man lokalt på skoler, SFO, klubtilbud m.v. giver mulighed
for, at personale kan anvende visir eller mundbind, hvis de ønsker det. Lokale
vilkår for brug af visir eller mundbind bør fastsættes under behørigt hensyn til
elevernes mulighed for at forstå de ansattes kommunikation og mimik.
Mundbind anbefales ikke i undervisningssituationer eller andre situationer,
hvor personale er i kontakt med elever.
Anbefaling:
Skolen opfordres til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om smitteopsporing og testning ved mistanke og/eller konstateret smitte i forhold til
elever, der møder fysisk frem på skolen. Læs mere i Sundhedsstyrelsens
’Anbefalinger til kontakter til personer med covid-19’.
Skolen kan ikke afvise elever, der ikke følger en opfordring til at blive testet,
og kan ikke nægte de pågældende elever adgang til undervisning på skolen.
Skoler kan dog afvise at modtage elever, der er testet positive for eller har
symptomer på COVID-19.
Der er opfordring til at blive testet to gange om ugen for alle elever fra og
med 1. klasse samt ansatte i grundskolen.
Elever i børnehaveklassen samt elever og ansatte, der har været smittede inden
for de sidste 12 uger eller af sundhedsmæssige årsager ikke bør testes er
undtaget fra opfordringen til screeningstest.
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Testkapacitet

Kommunerne stiller tilstrækkelig lokal testkapacitet til rådighed til grundskoleområdet, inkl. fri- og privatskoler, men ekskl. efterskoler og frie fagskoler.
Test af elever og ansatte kan tilbydes som assisteret podning og i form af
selvtest til brug i hjemmet og/eller på skolen. Elever fra og med 8. klasse og
ansatte kan desuden tilbydes test i form af selvpodning under supervision.

Fraværsregistrering

Elever og ansatte kan efterleve opfordringen til screeningstest samt test af
nære og øvrige kontakter ved at benytte den lokale testkapacitet på skolen
(assisteret podning eller selvpodning under supervision), udleverede selvtestkits og/eller i det landsdækkende net af faste teststeder.
Der skal ske fraværsregistrering efter gældende regler.
I folkeskolen vil fravær ved symptomer eller positiv test være sygefravær.

Påbud fra Styrelsen for
Patientsikkerhed

Om regulering af
undervisning, herunder
nødundervisning

Hvis forældre vælger at holde en elev hjemme uden en konkret lægefaglig
begrundelse eller aftale med skolelederen, fx ved en sundhedsfaglig opfordring
til selvisolation, vil eleven blive registreret som ulovligt fraværende.
Regler:
Styrelsen for Patientsikkerhed kan for at forebygge eller inddæmme COVID19 udstede påbud med restriktioner, herunder lukning af grundskoler, SFO og
klubtilbud. Undtagelser fra disse påbud vil fremgå direkte af påbuddet.
Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at etablere nødpasning og give nødundervisning (herunder fjernundervisning) ved påbud om nedlukning.
Om regler:
Skoler omfattet af retningslinjerne skal undervise efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen.
Udvidede frihedsgrader i skoleåret 2021/2022 for folkeskoler
I skoleåret 2021/22 kan folkeskoler og kommuner fravige kravene om 1)
udarbejdelsen af elevplaner, 2) udarbejdelsen af kvalitetsrapporter, og 3)
målsætningen om, at lærerne skal have undervisningskompetence i de fag de
underviser i (målsætningen om fuld kompetencedækning) og 4) at konvertere
alt understøttende undervisning i skoleåret til andre aktiviteter, der udløser et
tilsvarende personaleforbrug i undervisningen. Konverteringen af understøttende undervisning forudsætter således, at de frigivne personaleressourcer
fortsat bliver på skolen. Der er udstedt nærmere regler herom.
Prøver i sommerterminen 2022
Der er indført regler om lokal fleksibilitet ved folkeskolens mundtlige prøver i
8. og 9. klasse til sommer, der giver mulighed for at udelade prøvespørgsmål
til de dele af undervisning, der er gennemført som nødundervisning uden
fysisk fremmøde. Reglerne fremgår af sommernødprøvebekendtgørelsen
(retsinformation.dk) på grundskoleområdet og er beskrevet nærmere i Vejledning om lokal fleksibilitet ved folkeskolens mundtlige prøver i 8. og 9. klasse i
prøveterminen maj-juni 2022 (pdf).
Nødundervisning
Skolen har pligt til at iværksætte nødundervisning, når den for at følge sundhedsfaglige påbud fra Styrelsens for Patientsikkerhed eller regler fastsat efter
epidemiloven er nødt til at iværksætte foranstaltninger, der helt eller delvist
forhindrer almindelig undervisning. Nødundervisning skal i givet fald tilrettelægges efter reglerne herom i nødundervisningsbekendtgørelsen (retsinformation.dk).
Der er aktuelt ikke fastsat regler efter epidemiloven, som indebærer, at skolerne er nødt til at iværksætte foranstaltninger, der helt eller delvist forhindrer
almindelig undervisning. Skolen må ikke iværksætte nødundervisning alene på
baggrund af sundhedsfaglige anbefalinger og retningslinjer.

Rådgivning ifm. lokale
smitteforhold

Anbefalinger:
På EMU – Danmarks læringsportal findes der gode råd til undervisningen.
Grundskoler, herunder SFO og klubtilbud mv., der vurderer at være meget
påvirket af større smitteudbrud mv. kan søge rådgivning hos den kommunale
sundhedstjeneste (der kan få rådgivning fra Styrelsen for Patientsikkerhed) om
iværksættelse af eventuelle smitteforbyggende tiltag. Eventuelle smitteforebyggende tiltag skal kunne gennemføres efter de almindelige bestemmelser i
lovgivningen.
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Om håndtering af højt
fravær blandt ansatte
som følge af COVID-19

I tilfælde af højt fravær blandt ansatte grundet COVID-19 kan kommunen og
skolen benytte sig af den fleksibilitet, som findes inden for de almindelige
bestemmelser i lovgivningen samt de udvidede frihedsgrader for folkeskoler,
som er fastsat i folkeskoleloven for skoleåret 2021/22, herunder:
 Reducere timetallet eller udskyde undervisning inden for årsnormen.
 Afkorte skoledagen ved at konvertere den understøttende undervisning.
 Gøre brug af vikardækning, overflytning af medarbejdere og fravigelse af
målsætningen om fuld kompetencedækning.
 Tilbyde ikke-obligatorisk fjernundervisning med frivillig deltagelse. Elevens frivillige deltagelse i ikke-obligatorisk fjernundervisning må ikke træde i stedet for almindelig undervisning eller indgå i årsnormen.
 Inddele eleverne i midlertidige nye faste hold, eller at flere klasser midlertidigt får samlæst undervisning. Der opfordres til, at de nye midlertidige
hold eller den midlertidige samlæsning af klasseundervisning har en fast
organisering af hensyn til at inddæmme smittetilfælde, og at der er ekstra
opmærksomhed på smitteforbyggende tiltag. Fx at sikre ekstra rengøring
af klasselokalet, hyppig udluftning samt fokus på god håndhygiejne.
Derudover kan fri- og privatskoler gøre følgende:
 Samarbejde med andre skoler om undervisning, herunder vikardækning.
 Reducere antallet af skoledage, dog under forudsætning af, at undervisningen fortsat står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
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