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Kære medlemsskoler, skoleledere og bestyrelsesformænd 
  
Lige siden statsminister Mette Frederiksen meldte ud, at skolen kan genåbne FRA i mor-
gen – onsdag den 15. april – har I sikkert haft travlt med at forberede genåbningen. 
Det er en stor opgave, som ingen af os har prøvet før, og derfor melder der sig naturligt 
en række spørgsmål og dilemmaer. Vi forsøger at give jer alle de informationer, vi er i be-
siddelse af - ligesom medarbejderne i Friskolernes Hus er klar til at rådgive. Husk, det er 
en særlig situation, som kræver noget særligt af os alle, men det er også godt at følge 
statsministerens eget udsagn om, at man hellere må ”gå lidt for kort end lidt for langt”. 
Der er tale om en gradvis og kontrolleret åbning, hvorfor I ikke må forvente at kunne 
starte skole igen fuldt og helt – men netop gradvist og kontrolleret, så det bliver så godt 
som muligt for alle parter.  
Herunder forsøger vi at informere om det, vi ved for nuværende, og håber det samtidig 
kan give svar på de spørgsmål, som vi hører fylder i jeres arbejde. 
   
Vejledning fra Sundhedsstyrelsen 
Der er i løbet af påsken kommet en opdatering af den vejledning, som Sundhedsstyrelsen 
har udsendt vedrørende gradvis kontrolleret genåbning af skoler og SFO (se version 3.0). 
I den nye version er der lavet sproglige ændringer i afsnittet omkring risikogrupper. 
Der har været uklar kommunikation om, hvorvidt børn og ansatte med coronasmitte i 
hjemmet skal komme i skole eller ej. I går blev det i medierne meldt ud, at børn skal blive 
hjemme, hvis de kommer fra hjem med COVID-19 smitte. Det må forventes også at 
gælde for ansatte. I tvivls tilfælde må det bedste være at søge afklaring hos egen læge. 
Se link til nyheden i går, hvor Sundhedsminister Magnus Heunicke præciserer, at man po-
litisk har besluttet, at bør fra coronasmittede hjem ikke skal møde i skole: https://l.face-
book.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dr.dk%2Fnyheder%2Findland%2Fboern-med-
coronasmittede-i-hjemmet-skal-ikke-moede-i-
skole%3Ffbclid%3DIwAR3zbqxtaUbWSNRr4pF81_QVot_YisuwX7QvYeOT2SBcNueCZIN-
lUcjHdNY&h=AT0MGu_jtiiZ_r7-
HJ_jg2D60TMs0pjhPEV9vnDzz9eBicY9M1mlhI2pzkpVqcEhkifBsrcicN-
JUGs0CW1gsDdTVSOg6BKF4tIWjoHsmB-lT-MESTzEvY5hj4VlkHMj_T1y9ebBd2Q8- 
  
Genåbning - når I er klar (indretning, rengøring m.v.) 
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Det er meget vigtigt at slå fast, at der fortsat er tale om NØDundervisning – og at den 
skolegang, der nu skal til at fungere, ikke kan sammenlignes med en almindelige skole-
hverdag. Der vil være behov for at omstrukturere, ommøblere og i det hele taget tage en 
stribe forholdsregler, som gør, at den sædvanlige skoledag er brudt op. Det er vigtigt at 
formidle dette budskab til skolens ansatte og forældrene i forhold til forventningsafstem-
ningen. 
  
Et andet overordnet budskab er, at man ikke bør genåbne skolen, før der har været tid til 
at indrette sig efter Sundhedsstyrelsens vejledning og retningslinjer for genåbning. Vi an-
befaler, at man først genåbner skolen, når I vurderer, at det kan ske på bedst mulig måde 
i forhold til de sundhedsmæssige krav til hygiejne og indretning af skolerummene, og når 
I har lagt en plan for brug af jeres personale, ressourcer m.v. 
  
Denne lille tegnefilm fra Sundhedsstyrelsen kan være god at vise for de børn, der nu skal 
til at mødes i skolen igen:https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film_-Corona-Nyt---
Saadan-gaar-vi-i-skole-igen?fbclid=IwAR0kFlMlwshSqDaHq7aOqgrpuo-
pyVP6wslXSWujWta5_8JYAvjn8V8k0ptc 
  
Sundhedsstyrelsen vejledning oplister en lang stribe af krav til indretningen af skolen og 
rengøring af toiletter, overflader, legetøj m.v. Disse opgaver er ekstra-opgaver, som sko-
lerne skal forsøge at løse bedst muligt (se side 10 i Vejledningen). Det er også her uafkla-
ret, hvorvidt friskoler og private grundskoler vil kunne blive omfattet af kompensation 
for de ekstra udgifter, dette medfører. Vi orienterer så snart, der er en afklaring. 
  
Tjek uvm.dk 
I finder desuden svar på en lang række spørgsmål på Børne- og undervisningsministeriets 
hjemmeside om genåbning af skoler:https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-
til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/genaabning 
Hjemmesiden opdateres løbende, når der er nye informationer. 
  
I retningslinjerne fremgår det, at børn, der er hjemme, skal fjernundervises. I vil dog sik-
kert være nødt til at prioritere jeres indsats omkring undervisningen af de børn, der er 
hjemme pga. sygdom, der nu finder sted på skolen. Det kan derfor anbefales, at I tage 
bestik af situationen nærmest fra dag til dag og er parate til at ændre i jeres planlægning. 
Sørg også for at informere forældre om jeres prioriteringer og planer, så alle på bedste 
vis kan finde sig til rette i genåbningen.  
  
Ekstra ansatte 
På en del skoler oplever man, at lærerkollegiet og det pædagogiske personale, der kan 
være på skolen er reduceret, fordi ansatte må blive hjemme af sundhedsmæssige hen-
syn. I de tilfælde anbefaler vi, at man finder egnede opgaver til de ansatte, der kun kan 
undervise hjemmefra – også selvom det indebærer, at de skal undervise klasser, de ikke 
sædvanligvis underviser. I kommunalt regi vil skoler og daginstitutioner blive kompense-
ret for de ekstra udgifter, det vil medføre at have tilstrækkeligt med ansatte til opga-
verne. Det udestår, hvorvidt der bliver tale om en tilsvarende kompensation for friskoler 
og private grundskoler. Vi orienterer så snart, der er en afklaring. 
  
Skole og forsamlingsregler 
Forsamlingsforbuddet er ophævet, når rammen er ”en skole”. Derfor kan man godt være 
mere end 10 mennesker forsamlede. Det gælder dog fortsat, at der skal være mindst 2 



   

meters afstand. Vi anbefaler ikke, at man afholder sædvanlige morgensamlinger m.v., 
hvor det kan være meget vanskeligt at leve op til kravene. 
Det er vigtigt igen at slå fast, at det fra både politisk og sundhedsfaglig side er blevet 
præciseret, at ”børn er børn”, og at man derfor ikke kan forvente de samme krav over-
holdt af børn, som vi kræver af voksne. Børn må derfor gerne lege – men helst i mindre 
grupper. Læs Sundhedsstyrelsens ”Vejledningen om gradvis, kontrolleret genåbning”. 
  
Videndeling 
Vi opfordrer til, at man udnytter de mange lokale netværk, der eksisterer i såvel skolele-
der- som lærerkredse til at dele viden om, hvordan man rent praktisk omstrukturerer 
skolen efter de nye forholdsregler, herunder de orienteringer, man skal give forældrene. 
En invitation til et online netværksmøde kan hurtigt give jer ideer, viden og erfaringer, 
som med fordel kan deles.   
  
Skolebus 
Mange friskoler har egen skolebus. Det er fortsat muligt at hente elever i skolebussen 
forudsat, at man holder de påkrævede to meters afstand i bussen. 
  
Skolebetaling 
Før påske blev det politisk besluttet i forbindelse med en hjælpepakke til Efterskolerne, 
at der er afsat 25 mio. kr. til hjælp til skolepengebetaling for de familier i friskoler og pri-
vate grundskoler, der måtte være ramt som konsekvens af coronavirus. Der er endnu 
ikke udarbejdet et administrationsgrundlag og retningslinjer for det, men så snart de fo-
religger, får I mere information. 
  
Optagelsesprøver 
Afgangseksamen er aflyst. Det er dog endnu uklart, hvorvidt elever fra prøvefrie skoler 
skal til en optagelsesprøve. Også dette søger vi afklaring på, og når det er sket, sender vi 
informationer om dette. 
  
Husk, at telefonerne er åbne i Friskolernes Hus, hvor konsulenterne er klar til at hjælpe 
med rådgivning omkring de mange spørgsmål, der rejser sig – 62613013. Det er også mu-
ligt at sende en mail til kontakt@friskolerne.dk 
 
Vedlagt er de retningslinjer, som er lavet for skoler og dagtilbud. Desuden et brev fra 
Børne- og undervisningsministeren til skoler og dagtilbud. 
  
Venlig hilsen 
  
Peter Bendix  &    Søren Stein Brinck 
Formand                 Sekretariatsleder 
  
 
 

     
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


