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Nyhedsbrev til grundskolesektoren ifm. COVID-19 (uge 35) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender løbende nyhedsbreve til alle 

grundskoler med nyt fra forskellige myndigheder i relation til COVID-

19.  

 

Du kan løbende finde information fra Børne- og Undervisnings-

ministeriet her: 

- Spørgsmål og svar 

- Hotline og hjælp 

- Udsendte breve om COVID-19 

- Retningslinjer og lovgivning 

 

Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet 

 

Ny bekendtgørelse om nødundervisning  

Børne- og Undervisningsministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse 

om nødundervisning, der trådte i kraft den 24. august 2020. Med den nye 

bekendtgørelse får grundskoler mere fleksibilitet til at reagere på anbefa-

linger fra sundhedsmyndighederne. De nye og mere fleksible regler skal 

hjælpe skoler med at håndtere situationer, hvor de skal beslutte eventuel-

le foranstaltninger baseret på nye sundhedsfaglige anbefalinger fra sund-

hedsmyndighederne – til forskel fra påbud eller bindende retningslinjer.  

 

De nye regler ændrer dog ikke ved, at grundskoler som udgangspunkt 

fortsat skal give almindelig undervisning efter de almindelige regler. De 

skal dog give nødundervisning, når de for at følge sundhedsfaglige på-

bud, retningslinjer eller anbefalinger er nødt til at iværksætte foranstalt-

ninger, der helt eller delvist forhindrer almindelig undervisning. 

 

Nyheden og de nye bekendtgørelser kan findes her.  

 

Nyt fra Sundhedsstyrelsen 

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/hotline-og-hjaelp
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/boerne-og-undervisningsministeriets-breve-om-covid-19
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/aug/200924-nye-bekendtgoerelser-goer-covid-19-regler-mere-fleksible
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Opdateret vejledning om forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i 

skoler, dagtilbud og ungdomsuddannelser 

Sundhedsstyrelsen har den 25. august 2020 offentliggjort en opdateret 

udgave af vejledningen om forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i 

skoler, dagtilbud og ungdomsuddannelser. Ændringerne i den opdatere-

de vejledning indebærer, at der i fremgangsmåden ved ét enkelt smittetil-

fælde i én klasse tages udgangspunkt i, om den generelle anbefaling om 1 

meters afstand er fulgt, eller om anbefalingen om 1 meter i overens-

stemmelse med gældende retningslinjer er fraveget. 

 

Den opdaterede vejledning og en nyhed, der uddyber hvilke ændringer 

der er foretaget i den nye vejledning, kan findes her. 

 

Nye spørgsmål/svar på grundskoleområdet i uge 35 

Følgende nye spørgsmål/svar med relevans for grundskoleområdet er 

lagt på uvm.dk/corona den seneste uge. Siden opdateres løbende.  

 
Spørgsmål Svar 
Rejser til udlandet 
Skal børn, elever og kursister, der har 

været i udlandet, blive hjemme i 14 

dage efter hjemkomsten?  

 

[Opdateret] 

Ja. Børn, elever og kursister, der har været i udlan-

det, opfordres – ligesom andre – til at holde sig 

hjemme i 14 dage efter hjemkomst. Hvis rejsevej-

ledningen for et rejseland ændres fra gul til orange, 

imens eleven opholder sig i landet, eller efter eleven 

er hjemvendt fra landet, opfordres eleven alene til at 

lade sig teste for COVID-19 efter hjemkomst – og 

ikke at blive hjemme i 14 dage. Eleven kan i dette 

tilfælde godt gå i skole og behøver ikke at blive 

hjemme i perioden, indtil der foreligger et testresul-

tat. 

 

I nogle tilfælde er rejsevejledningen til et land oran-

ge på grund af indrejserestriktioner, som ikke skyl-

des et højt smitteniveau i de pågældende lande men 

derimod pågældende landes restriktioner over for 

danske rejsende, fx karantænekrav. Hvis eleven 

kommer hjem fra en rejse til et land, hvor rejsevej-

ledningen er orange alene grundet indrejserestrikti-

oner, opfordres eleven heller ikke til at blive hjem-

me i 14 dage. 

 

Man behøver dog ikke at blive hjemme i 14 dage, 

hvis man har rejst til områder, som Udenrigsmini-

steriet ikke fraråder rejser til, og i øvrigt overholder 

Udenrigsministeriets særlige rejseråd til en tid med 

COVID-19. Du kan læse mere om både de danske 

indrejserestriktioner og Udenrigsministeriets rejse-

vejledninger (politi.dk). 

 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Info-om-forholdsregler-ved-tilfaelde-af-COVID-19-i-skoler-dagtilbud-og-andre-tilbud-til-boern-og-unge
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Info-om-forholdsregler-ved-tilfaelde-af-COVID-19-i-skoler-dagtilbud-og-andre-tilbud-til-boern-og-unge
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/hvis-du-skal-rejse-ind-i-eller-via-danmark
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/hvis-du-skal-rejse-ind-i-eller-via-danmark
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/hvis-du-skal-rejse-ind-i-eller-via-danmark
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Det betyder, at dagtilbud, skoler, gymnasier, er-

hvervsskoler og andre uddannelsesinstitutioner mv. 

af sundhedsmæssige grunde kan og bør afvise at 

modtage et barn, en elev eller en kursist, der har 

været i udlandet, bortset fra de nævnte områder, 

fordi denne kan udgøre en smitterisiko for de andre 

børn, elever eller kursister og personalet. 

Mundbind  

Hvad hvis en kommune i en kortere 

periode oplever forsyningsmæssige 

udfordringer med at tilvejebringe 

mundbind til de situationer, hvor de 

skal stilles til rådighed for eleverne?  

Kommunen har pligt til at tilvejebringe mundbind 

for elever over 12 år der: 

1. Skal have stillet vederlagsfri befordring til rå-

dighed af kommunen efter folkeskolelovens § 

26 mellem skole og hjem 

2. Som led i undervisningen, fx i forbindelse med 

ekskursioner eller transport til og fra idrætshal 

eller lignende, skal benytte kollektiv transport. 
 

Hvis en kommune har forsyningsmæssige udfor-

dringer med at tilvejebringe mundbind til kommu-

nens institutioner, opfordres skoler, SFO'er mm. til 

i denne periode at organisere undervisningen, så der 

ikke anvendes kollektiv trafik. 

 

Kommuner og skoler kan opfordre forældre til at 

sørge for mundbind til eleverne, men må ikke stille 

krav om det. For de elever, hvor kommunen er 

forpligtet til at sikre befordring, men ikke kan tilve-

jebringe mundbind, kan forældrene opfordres til at 

sørge for mundbind. Hvis forældrene vælger at 

følge denne opfordring og beder om at få udgifter-

ne dækket, skal kommunen kompensere forældrenes 

udgifter til mundbind. 

Hvilke anbefalinger gælder der til de 

mundbind, som grundskoler, SFO 

m.m. skal bruge?  

Grundskoler, SFO m.m. skal følge de generelle 

anbefalinger omkring mundbind. Man kan læse 

mere om, hvilken slags mundbind Sundhedsstyrel-

sen anbefaler her. 

Hvad gælder ift. det generelle krav om 

brug af mundbind i kollektiv trafik? 

Herunder også ift. elever, der har ret til 

befordring til og fra skole efter folke-

skolelovens § 26? 

Kravet om brug af mundbind på alle tidspunkter i 

den kollektive trafik gælder ikke børn under 12 år 

samt personer med vejrtrækningsbesvær, nedsat 

bevidsthedsniveau, eller personer med fysiske eller 

mentale svækkelser. Børn under 12 år er undtaget 

fra brugen af mundbind, da det er Sundhedsstyrel-

sens vurdering, at det ikke kan sikres, at mundbin-

det sidder tæt nok til ansigtet. Ligesom børn under 

12 år heller ikke vurderes til selv at kunne tage 

mundbindet af og på. 

 

Det er forældrenes ansvar, at eleverne kommer til 

og fra skolen. Hvor forældrene står for transporten 

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Krav-om-mundbind-i-den-kollektive-trafik-og-saerlige-anbefalinger-til-personer-i-oeget-risiko
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Krav-om-mundbind-i-den-kollektive-trafik-og-saerlige-anbefalinger-til-personer-i-oeget-risiko
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mellem skole og hjem, må de tilvejebringe mund-

bind, hvis en elev skal bruge sådanne i forbindelse 

med transporten. 

 

For elever, der af kommunen skal have stillet veder-

lagsfri befordring til rådighed efter folkeskolelovens 

§ 26 mellem skole og hjem, gælder, at eleverne af 

kommunen skal have stillet mundbind til rådighed 

vederlagsfrit, hvis eleverne ifølge regler skal bruge 

mundbind. Det samme gælder for elever, der mod-

tager specialundervisning i specialskoler og special-

klasser, hvor kommunen er forpligtet til befordring, 

og hvor transporten foregår i taxa. 

Hvad gælder i forbindelse med brug af 

kollektiv trafik i forbindelse med eks-

kursioner eller i forbindelse med un-

dervisningen, eksempelvis transport til 

og fra en idrætshal eller lignende? 

Det følger af folkeskolelovens § 50, stk. 5, at kom-

munen dækker alle udgifter, hvis afholdelse er en 

forudsætning for gennemførelsen af ekskursioner. 

 

Det indebærer, at elever, der er omfattet af krav om 

brug af mundbind (typisk elever over 12 år), vil 

skulle have stillet mundbind til rådighed vederlags-

frit, hvis eleverne ifølge regler skal bruge mundbind 

under en ekskursion. 

Kan det lokalt besluttes, at eleverne i 

forbindelse med almindelig undervis-

ning skal bruge mundbind på skolen i 

frikvarter eller ved færdsel uden for 

klasselokalet? 

Der er pt. ikke anbefalinger fra Sundhedsmyndighe-

derne om brug af mundbind udover i den kollektive 

trafik. De gældende anbefalinger fra sundhedsmyn-

dighederne kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemme-

side (sst.dk). 

 

Kommunalbestyrelsen fastsætter mål og rammer for 

skolernes virksomhed, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 

2, og skolebestyrelsen skal udøve sin virksomhed 

inden for disse mål og rammer. Det er den enkelte 

skolebestyrelse, der fastsætter skolens ordensregler, 

jf. folkeskolelovens § 44, stk. 4. 

 

Den enkelte skolebestyrelse vil således kunne indfø-

re sådanne krav som en del af ordensreglerne. 

 

Indføres krav i ordensreglerne om brug af mund-

bind, vil eleverne skulle have stillet mundbind til 

rådighed vederlagsfrit, hvis eleverne ifølge ordens-

reglerne skal bruge mundbind i skoletiden. 

Kan det lokalt besluttes, at alene visse 

elever i forbindelse med almindelig 

undervisning skal pålægges at bruge 

mundbind på skolen i frikvarter eller 

ved færdsel uden for klasselokalet? 

Der er pt. ikke anbefalinger fra Sundhedsmyndighe-

derne om brug af mundbind udover i den kollektive 

trafik. De gældende anbefalinger fra sundhedsmyn-

dighederne kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemme-

side (sst.dk). 

 

Kommunalbestyrelsen fastsætter mål og rammer for 

skolernes virksomhed, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Krav-om-mundbind-i-den-kollektive-trafik-og-saerlige-anbefalinger-til-personer-i-oeget-risiko
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Krav-om-mundbind-i-den-kollektive-trafik-og-saerlige-anbefalinger-til-personer-i-oeget-risiko
Der%20er%20pt.%20ikke%20anbefalinger%20fra%20Sundhedsmyndighederne%20om%20brug%20af%20mundbind%20udover%20i%20den%20kollektive%20trafik.%20De%20gældende%20anbefalinger%20fra%20sundhedsmyndighederne%20kan%20ses%20på%20Sundhedsstyrelsens%20hjemmeside%20(sst.dk).
Der%20er%20pt.%20ikke%20anbefalinger%20fra%20Sundhedsmyndighederne%20om%20brug%20af%20mundbind%20udover%20i%20den%20kollektive%20trafik.%20De%20gældende%20anbefalinger%20fra%20sundhedsmyndighederne%20kan%20ses%20på%20Sundhedsstyrelsens%20hjemmeside%20(sst.dk).
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2, og skolebestyrelsen skal udøve sin virksomhed 

inden for disse mål og rammer. Det er den enkelte 

skolebestyrelse, der fastsætter skolens ordensregler, 

jf. folkeskolelovens § 44, stk. 4.  

 

Den enkelte skolebestyrelse vil således kunne indfø-

re sådanne krav som en del af ordensreglerne. Krav, 

som alene omfatter visse elever, må ikke være direk-

te eller indirekte diskrimination. 

 

Får en elev et konkret påbud om brug af mundbind, 

vil eleven skulle have stillet mundbind til rådighed 

vederlagsfrit, hvis eleven ifølge ordensreglerne skal 

bruge mundbind i skoletiden. Skolen skal være op-

mærksom på, at en sådan ordning ikke må medføre 

forskelsbehandling mellem elever, der selv med-

bringer mundbind, og elever, der ikke gør, eksem-

pelvis ved at der alene gives påbud om brug af 

mundbind til elever, der ikke selv medbringer 

mundbind. 

Kan det lokalt besluttes, at forældre 

skal bruge mundbind, hvis de er på 

skolen i hente-bringe-situationer? 

Der er pt. ikke anbefalinger fra Sundhedsmyndighe-

derne om brug af mundbind udover i den kollektive 

trafik. De gældende anbefalinger fra sundhedsmyn-

dighederne kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemme-

side (sst.dk). 

 

Kommuner og dagtilbud kan fastsætte retningslinjer 

for forældres adfærd på skolen. Der vil herunder 

kunne fastsættes retningslinjer af hensyn til den 

almindelige ro og orden, herunder for at opretholde 

en vis hygiejne. 

 

Det er ikke en del af folkeskolens undervisning, at 

forældrene skal være på skolens område i forbindel-

se med hente-bringe-situationer. Forældre skal der-

for ikke have stillet mundbind til rådighed af skolen. 

 

Hvis en forælder ikke ønsker at bære mundbind, 

kan adgangen til skolen begrænses. For eksempel 

således at forældrene i en hente-bringe-situation 

alene kan komme til skolens indgang. 

Hvornår er en elev omfattet af kravet 

om brug af mundbind i kollektiv tra-

fik? 

Kravet om brug af mundbind gælder for personer 

på 12 år og derover. Elever, der er 11 år eller der-

under, er ikke omfattet af kravet om brug af mund-

bind. Det gælder også i myldretid og lignende. 

 

Endvidere gælder kravet ikke for personer med 

nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale 

svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand 

til at bære mundbind. 

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Krav-om-mundbind-i-den-kollektive-trafik-og-saerlige-anbefalinger-til-personer-i-oeget-risiko
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Krav-om-mundbind-i-den-kollektive-trafik-og-saerlige-anbefalinger-til-personer-i-oeget-risiko
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Fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler 

Hvad gælder ift. det generelle krav om 

brug af mundbind i kollektiv trafik, 

herunder skolebusser, for elever, der 

efter kommunalbestyrelsens beslutning 

til og fra skole kan benytte befordring 

for folkeskoleelever med skolebus, jf. § 

17, stk. 5, i lov om friskoler og private 

grundskoler m.v.? 

Det er alene et tilbud, at elever kan benytte den 

kommunale skolebus, og kommunen er ikke forplig-

tet til at stille mundbind til rådighed for elever, 

hvorfor elevens forældre – og ikke kommunen – 

selv skulle tilvejebringe mundbind. 

Hvad gælder i forbindelse med brug af 

kollektiv trafik i forbindelse med eks-

kursioner?  

Det må afklares lokalt på den enkelte skole, hvor-

vidt skolen vil stille mundbind til rådighed, eller 

forældrene skal gøre det. 

Hvad gælder i forhold til fastsættelse 

af krav på den enkelte skole om brug 

af mundbind? 

Der er pt. ikke anbefalinger fra Sundhedsmyndighe-

derne om brug af mundbind udover i den kollektive 

trafik. De gældende anbefalinger fra sundhedsmyn-

dighederne kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemme-

side (sst.dk). 

 

Det må afklares lokalt på den enkelte skole, hvor-

vidt skolen vil stille krav om brug af mundbind på 

skolen, og hvem der skal betale for mundbind. 

Nødundervisning 

Hvilke undervisningsmæssige forplig-

telser gælder der for elever, der hjem-

sendes på grund af smitte med eller 

mistanke om COVID-19? 

Hvis en eller flere elever er hjemsendt fra skolen i 

en kortere periode på grund af mistanke om smitte 

med COVID-19, skal skolen iværksætte nødunder-

visning. Det gælder både, hvis der er tale om enkelte 

elever, og hvis det er en hel klasse, årgang eller sko-

le, der er hjemsendt. Hvis det er en enkelt eller få 

elever, der skal modtage nødundervisning, kan sko-

len fx give eleven hjemmeopgaver efter anvisning 

fra underviseren, eller eleven kan, hvis det er teknisk 

muligt, videoopkobles til den undervisning, der 

foregår på skolen og følge med hjemmefra. 

 

Nødundervisningen skal kun begrundes i en formu-

lar, der sendes ind til Styrelsen for Undervisning og 

Kvalitet og offentliggøres på skolens hjemmesiden, 

hvis der er iværksat nødundervisning for hele hold 

eller klasser.  

 

Hvis en elev er konstateret smittet med COVID-19, 

skal skolen alene give nødundervisning, hvis elevens 

tilstand tillader det. 

Hvilke krav er der til nødundervisnin-

gen? 

Nødundervisningen skal i videst muligt omfang 

svare til den almindelige undervisning og så vidt 

muligt kompensere for afbruddet i den almindelige 

undervisning.  

 

Nødundervisning af elever, som skolen af 

sundhedsmæssige grunde har vurderet, ikke skal 

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Krav-om-mundbind-i-den-kollektive-trafik-og-saerlige-anbefalinger-til-personer-i-oeget-risiko
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Krav-om-mundbind-i-den-kollektive-trafik-og-saerlige-anbefalinger-til-personer-i-oeget-risiko
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undervises fysisk på skolen, skal gives i form af 

fjernundervisning og virtuel undervisning, herunder 

egen læring i hjemmet efter anvisning fra underviser 

ved brug af bøger og andre relevante undervis-

ningsmidler, inklusive digitale. Nødundervisning 

som fjernundervisning eller virtuel undervisning kan 

også indebære, at eleven får hjemmeopgaver til 

digital aflevering og efterfølgende bedømmelse og 

evaluering fra underviseren. Læs mere om gode råd 

til fjernundervisning m.m. her. 

Hvem kan beslutte, at en skole sender 

en række elever eller klasser hjem eller 

lukker hele skolen ned for fysisk un-

dervisning på grund af smittetilfælde? 

Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes 

nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbre-

delse af COVID-19, beslutte at sende en større eller 

mindre gruppe af elever eller lærere hjem eller lukke 

hele eller dele af skolen i en nærmere angivet perio-

de. Styrelsen kan derudover også komme med 

skærpede lokale sundhedsfaglige anbefalinger, som 

skolerne bør følge.    

 

Den ansvarlige kommunalbestyrelse eller bestyrelse 

for skolen kan beslutte at iværksætte nødundervis-

ning for en eller flere elever, kursister eller deltagere, 

hvis det på grund af de sundhedsfaglige anbefalinger 

ikke er muligt at give almindelig undervisning med 

fysisk tilstedeværelse på skolen. 

 

Hvis en kommunalbestyrelse eller den ansvarlige 

bestyrelse for skolen er nødt til at sende hele klasser 

hjem, skal kommunen eller bestyrelsen udarbejde en 

begrundelse for overgangen til nødunder-visning, 

der skal offentliggøres på skolens hjemmeside og 

sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på 

'Formular for beslutning om midlertidig genoptagel-

se eller forlængelse af nødundervisning', der ligger 

på styrelsens hjemmeside. Skoler er fritaget fra det-

te, hvis nødundervisningen alene iværksættes for en 

eller flere enkelte elever, som ikke omfatter hele 

klasser. 

Hvornår kan en skole benytte sig af 

nødundervisningsreglerne, og hvem 

træffer beslutningen? 

Skoler kan kun iværksætte nødundervisning, hvis 

den ikke ved mindre vidtgående foranstaltninger 

mod COVID-19 kan give almindelig undervisning. 

Nødundervisning er således alene drevet af nød-

vendighed. Skoler skal derfor fortsat som udgangs-

punkt gennemføre normal undervisning. 

 

Hvis der ikke kan gennemføres almindelig under-

visning, er der pligt til at give nødundervisning og i 

øvrigt tilpasse skolens aktiviteter til forholdene. 

Nødundervisning skal kun iværksættes og erstatte 

almindelig undervisning, når det er en forudsætning 

https://emu.dk/grundskole/corona-gode-rad-til-undervisning
https://emu.dk/grundskole/corona-gode-rad-til-undervisning
https://www.stukuvm.dk/aktuelt/formularer-om-noedundervisning
https://www.stukuvm.dk/aktuelt/formularer-om-noedundervisning
https://www.stukuvm.dk/aktuelt/formularer-om-noedundervisning
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for at efterleve de sundhedsfaglige anbefalinger, 

regler eller påbud om forebyggelse af udbredelsen af 

COVID-19. Iværksættelsen af nødundervisning skal 

begrænses til færrest mulige elever i den givne situa-

tion, så den kun gives til de elever, som skolen ikke 

kan give almindelig undervisning. Øvrige elever skal 

have almindelig undervisning.  

 

Det er kommunalbestyrelsen for folkeskoler eller 

den ansvarlige bestyrelse for fri- og privatskoler, der 

skal træffe beslutningen om at overgå til nødunder-

visning. Hvis en kommunalbestyrelse eller den an-

svarlige bestyrelse er nødt til at sende hele klasser 

hjem, skal kommunen eller bestyrelsen udarbejde en 

begrundelse for overgangen til nødundervisning, der 

skal offentliggøres på skolens hjemmeside og sendes 

til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på 'For-

mular for beslutning om midlertidig genoptagelse 

eller forlængelse af nødundervisning', der ligger på 

styrelsens hjemmeside. Skoler er fritaget fra dette, 

hvis nødundervisningen alene iværksættes for en 

eller flere enkelte elever, som ikke omfatter hele 

klasser.  

  

Elever, der af sundhedsmæssige grunde (fx fordi de 

er i risikogruppen), er vurderet til ikke at skulle mø-

de fysisk frem til undervisning i forbindelse med 

COVID-19, skal gives nødundervisning. Her kan 

skolen fx give eleven hjemmeopgaver efter anvis-

ning fra underviseren, eller eleven kan, hvis det er 

teknisk muligt, videoopkobles til den undervisning, 

der foregår inde på skolen og følge med hjemmefra. 

I dette tilfælde skal der ikke indsendes en begrun-

delse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 

Hvem rådgiver skolelederen i den 

konkrete situation omkring hjemsen-

delse eller nedlukning? 

Først og fremmest henvises til Sundhedsstyrelsens 

informationsmateriale om forholdsregler ved tilfæl-

de af COVID-19 i skoler, dagtilbud og andre tilbud 

til børn og unge. 

 

Hvis skolelederen har behov for generel rådgivning 

om, hvordan skolen skal vejlede medarbejdere, 

forældre og børn om COVID-19, kan skolelederen 

kontakte den kommunale sundhedstjeneste. Dette 

gælder uanset om skolelederen er leder af en folke-

skole eller en privat- eller friskole, efterskole eller fri 

fagskole. Den kommunale sundhedstjeneste kan 

rådgive alle skoler i kommunen, uanset om skolen 

er offentlig eller privat.  

  

Hvis ledelsen har brug for rådgivning, ud over råd-

https://www.stukuvm.dk/aktuelt/formularer-om-noedundervisning
https://www.stukuvm.dk/aktuelt/formularer-om-noedundervisning
https://www.stukuvm.dk/aktuelt/formularer-om-noedundervisning
https://www.stukuvm.dk/aktuelt/formularer-om-noedundervisning
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Info-om-forholdsregler-ved-tilfaelde-af-COVID-19-i-skoler-dagtilbud-og-andre-tilbud-til-boern-og-unge
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Info-om-forholdsregler-ved-tilfaelde-af-COVID-19-i-skoler-dagtilbud-og-andre-tilbud-til-boern-og-unge
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Info-om-forholdsregler-ved-tilfaelde-af-COVID-19-i-skoler-dagtilbud-og-andre-tilbud-til-boern-og-unge
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Info-om-forholdsregler-ved-tilfaelde-af-COVID-19-i-skoler-dagtilbud-og-andre-tilbud-til-boern-og-unge
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givning fra den kommunale sundhedstjeneste, kan 

ledelsen i almindelig dagstid kontakte den relevante 

Tilsyn og Rådgivningsenhed (Nord tlf.72 22 79 70, 

Syd tlf. 72 22 79 50 eller Øst tlf. 72 22 74 50) – 

uden for dagstid kontaktes den relevante bered-

skabsvagt (ØST for Storebælt tlf. 70 22 02 68 / 

VEST for Storebælt tlf. 70 22 02 69). 

  

I øvrigt kan skolelederen altid kontakte den nationa-

le hotline via www.coronasmitte.dk.  

I hvor lang tid må en skole nødunder-

vise? 

Nødundervisning skal gives i en så kort periode som 

muligt – dog i første omgang højst i fire kalender-

uger.  

 

Den ansvarlige kommunalbestyrelse eller bestyrelse 

for skolen kan derudover i helt ekstraordinære til-

fælde beslutte at forlænge den periode, hvor en 

skole fortsat giver nødundervisning. En sådan for-

længelse kan have en varighed på op til to kalender-

uger. Beslutning om forlængelse af perioden for 

fortsat nødundervisning kan træffes mere end én 

gang.  

 

En beslutning om at forlænge kan tidligst træffes 

ugen før den igangværende periode med nødunder-

visning udløber og skal senest træffes og offentlig-

gøres inden den igangværende periode udløber. 

Hvornår skal skoler og ungdomsud-

dannelser sende en begrundelse ind til 

STUK, og hvad er processen for for-

længelse? 

Hvis det er nødvendigt for skoler at iværksætte 

nødundervisning for at kunne leve op til de sund-

hedsfaglige anbefalinger, regler eller påbud, skal 

nødundervisningen igangsættes umiddelbart og en i 

så kort en periode som muligt og – i første omgang 

– i maksimalt fire uger.  

 

Hvis nødundervisningen omfatter hele klasser, skal 

kommunalbestyrelsen eller den ansvarlige bestyrelse 

begrunde, hvorfor det er nødvendigt at iværksætte 

nødundervisning, og hvad der ligger til grund her-

for. Dette skal ske samtidig med, at nødundervis-

ningen iværksættes. Begrundelsen skal sendes til 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og offentlig-

gøres på skolens hjemmeside. I den forbindelse skal 

skolen anvende 'Formular for beslutning om midler-

tidig genoptagelse eller forlængelse af nødunder-

visning', der ligger på styrelsens hjemmeside. 

  

Hvis nødundervisningen kun omfatter en eller flere 

enkelte elever – men ikke hele klasser – skal skolen 

ikke indsende en formular til Styrelsen for Under-

visning og Kvalitet og ej heller offentliggøre den på 

https://politi.dk/corona/
https://www.stukuvm.dk/aktuelt/formularer-om-noedundervisning
https://www.stukuvm.dk/aktuelt/formularer-om-noedundervisning
https://www.stukuvm.dk/aktuelt/formularer-om-noedundervisning
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skolens hjemmeside. 

 

Hvis skolens pligt til at give nødundervisning ikke 

ophører ved udløbet af den periode, som den – i 

første omgang – er iværksat for, skal nødundervis-

ningen fortsættes i en yderligere periode på højst to 

kalenderuger. Det samme gælder, hvis nødunder-

visningen skal fortsætte i flere perioder på hver 

højst to kalenderuger. Dette skal skolen for hver 

periode begrunde. Begrundelsen skal sendes til Sty-

relsen for Undervisning og Kvalitet og offentliggø-

res på skolens hjemmeside. I den forbindelse skal 

skolen også anvende 'Formular for beslutning om 

midlertidig genoptagelse eller forlængelse af nødun-

dervisning', der ligger på styrelsens hjemmeside.  

 

En forlængelse kan have en varighed på op til to 

uger ad gangen. En beslutning om at forlænge kan 

tidligst træffes ugen før den igangværende periode 

med nødundervisning udløber og skal senest træffes 

og offentliggøres inden den igangværende periode 

udløber. 

Sundhedsfaglige anbefalinger 

Er der særlige anbefalinger til under-

visning og organisering af idræt? 

Det anbefales, at der er øget opmærksomhed på 

hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte ved 

sports- og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt. Det-

te kan for eksempel indebære fokus på god håndhy-

giejne og rengøring af kontaktpunkter, som for 

eksempel bolde eller andre redskaber.  

 

Hvis det er en forudsætning for at efterleve kravene 

i de almindelige bestemmelser i undervisningen kan 

den generelle anbefaling om 1 meters afstand fravi-

ges i idrætsundervisningen – ligesom i undervisnin-

gen i andre fag. Dette er en lokal vurdering.  

 

Ud over de generelle anbefalinger, der står beskre-

vet i ministeriets retningslinjer for grundskoler, er 

der ingen særlige anbefalinger til bestemte idrætsak-

tiviteter eller til omklædnings- eller badesituationer. 

Det er en lokal beslutning, hvordan de konkrete 

aktiviteter organiseres, så de sundhedsfaglige ret-

ningslinjer kan efterleves. 

Er der særlige anbefalinger til rengø-

ring af redskaber i praktiske fag, som 

fx håndværk og design, madkundskab 

eller musik? 

Der bør sikres hyppig og gentagen rengøring mini-

mum en gang dagligt af kontaktpunkter i undervis-

ningslokaler. Dette indebærer også redskaber eller 

instrumenter. 

 

Det er en lokal vurdering om hyppigheden af rengø-

ringen bør øges, for eksempel hvis flere klasser i 

https://www.stukuvm.dk/aktuelt/formularer-om-noedundervisning
https://www.stukuvm.dk/aktuelt/formularer-om-noedundervisning
https://www.stukuvm.dk/aktuelt/formularer-om-noedundervisning
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løbet af en dag benytter det samme undervisnings-

lokale og de dertilhørende redskaber eller instru-

menter. 

Rammer for undervisning m.m. 

Hvilke former for aktiviteter i skoler 

og fritidstilbud er undtaget fra forsam-

lingsforbuddet på 100 personer?  

 

[Opdateret] 

Grundskoler er undtaget fra forsamlingsforbuddet 

på 100 personer. Undtagelsen gælder også for akti-

viteter, der finder sted i forbindelse med SFO og 

andre fritidstilbud, pædagogisk tilrettelagt samvær 

på efterskoler og frie fagskoler samt undervisning 

eller klubtilbud i ungdomsskolerne.  

 

Alle aktiviteter, der er forbundet med skolens virk-

somhed, og som derfor relaterer sig til for eksempel 

skolens administrative, ledelsesmæssige, faglige eller 

trivselsmæssige aktiviteter er undtaget fra forsam-

lingsforbuddet på 100 personer. Dette gælder for 

eksempel lærermøder, fællesmøder, skolens løbende 

fællessamlinger (hvor lærere, ledelser og elever sam-

les til fælles orientering, morgensang og faglige op-

læg), skolebestyrelsesmøder, generalforsamlinger på 

fri- og privatskoler samt efterskoler og frie fagsko-

ler, valgmøder og opstillingsmøder til skolens besty-

relse eller andre styrende organer, herunder elevråd, 

forældremøder, skole-hjemsamtaler, optagelsesmø-

der/ samtaler og lignende samtaler mellem skolele-

der/lærer og elev samt familiemedlemmer. 

 

Undtagelsens anvendelse forudsætter ikke godken-

delse eller tilladelse fra for eksempel Børne- og Un-

dervisningsministeriet eller sundhedsmyndigheder-

ne, men det gælder generelt, at undtagelsen kun kan 

anvendes under forudsætning af, at sundhedsmyn-

dighedernes til enhver tid gældende anbefalinger 

følges, herunder selvisolation, hygiejne og afstand. 

 

Undtagelsen fra forsamlingsforbuddet gælder ikke, 

hvis der er tale om private arrangementer som for 

eksempel legeaftaler, fødselsdagsfester eller arran-

gementer arrangeret af grupper af forældre. 

 

Det bemærkes, at grundskolerne ikke er undtaget 

fra det store forsamlingsforbud, der indebærer, at 

flere end 500 personer ikke må forsamles. Det bety-

der, at grundskoler ikke må forsamle flere end 500 

personer. 

 

Ny kadence for nyhedsbrevet 

Børne- og Undervisningsministeriet vil fortsætte med at sende nyheds-

brev ifm. COVID-19 i efteråret 2020. Dog vil nyhedsbrevet fremover 

ikke blive sendt hver uge, som det var tilfældet i foråret, men alene når 



 12 

der er relevant information fra ministeriet og andre myndigheder at ori-

entere om.  

 

Med venlig hilsen 

 

Konstitueret kontorchef Mads Mikkelsen 

Kontorchef Anna Sofie Weigaard Jørgensen 

 

Center for Grundskoler  

Børne- og Undervisningsministeriet 

 

 

 


