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COVID-19 – Skoler pålægges at lukke
Statsminister Mette Frederiksen har den 11. marts annonceret, at skoler og daginstitutioner
senest den 16. marts skal lukke for at forhindre spredning af COVID-19 virus.
Samtidigt skal der etableres nødpasning efter ministerielt fastsatte kriterier.
I morgen tirsdag den 17. marts lægges der op til at vedtage nye love og bekendtgørelser om
nedlukning af skoler og institutioner, nødpasning m.v. med hjemmel i den nye epidemilov.
Denne påbyder alle skoler og daginstitutioner at holde lukket for at begrænse smitten. Det
nye er altså, at bekendtgørelsen vil gøre det forbudt at holde åbent - bortset fra nødpasning.
Læs regeringens udkast til:
1. Bekendtgørelse om nedlukning af skoler og institutioner samt etablering af nødpasning
2. Forslag til Lov om midlertidige foranstaltninger på Børne- og Undervisningsministeriets område til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19:
3. Bekendtgørelse om nødundervisning m.v. på Børne- og Undervisningsområdet som
led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19:
Der er tale om midlertidige regler, som vil blive ophævet, når der igen kan gennemføres undervisning som normalt på Børne- og Undervisningsministeriets område.
Nødpasning
Forventeligt fra i morgen tirsdag den 17. marts gælder, at kommunerne har ansvaret for at
etablere nødpasning til alle børn, uanset hvilket tilbud de har været tilknyttet. Derudover kan
friskoler og private grundskoler oprette nødpasningstilbud for de børn, der er tilknyttet disse
tilbud, og de skal i så fald følge den enkelte kommunes fastsatte rammer for nødpasning, herunder kriterier for udvælgelse af børn, der tilbydes pasning.
Fra Dansk Friskoleforening vil vi gerne stærkt opfordre til, at alle friskoler tager vare på evt.
nødpasningsbehov. Både af hensyn til ikke at overbelaste et i forvejen presset kommunalt system og dels i forhold til at sikre tryggest mulige rammer for de børn, der er indskrevet på friskoler og har brug for nødpasning.
Kriterier for nødpasning:
1. 0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i
f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller

transport- og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante
pasningsmuligheder.
2. 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt
medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
3. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov,
herunder begrundet i forhold i hjemmet.
Generalforsamlinger på skolen
Hvis skolens generalforsamling jf skolens vedtægter skal afvikles indenfor en periode, hvor
skolen er lukket, gælder følgende:
De helt særlige omstændigheder vedrørende COVID-19 betyder, at bestyrelsen ved XX friskole må udskyde generalforsamlingen. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med det
vedtægtsbestemte varsel på XX dage, når det igen kan anbefales at være forsamlede i store
fora. Den nuværende bestyrelse er fungerende frem til en ny bestyrelse er konstitueret.
Obs! Skolen skal være opmærksom på, om skolens regnskab, ifølge skolens vedtægt, skal
fremlægges for eller godkendes af generalforsamlingen. Skal regnskabet godkendes af generalforsamlingen, er det en god idé at være opmærksom på fristen for indberetning af regnskaber til Børne- og Undervisningsministeriet. Denne dato er pt. 14.05.20. Datoen vil kunne
rykke sig.
Nødundervisning
Alle landets skoleelever skal have undervisning på trods af lukkede skoler. Der vil ikke blive
afholdt erstatsningsundervisning. En række forlag og it-leverandører åbner derfor for gratis
digitale læremidler for landet skoler.
Læs nyhed på uvm.dk: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/mar/200313-noedundervisning-forlag-og-itleverandorrer-aabner-for-gratis-digitale-laeremidler
FAQ på uvm.dk med information til uddannelsesinstitutioner om COVID-19
Børne- og undervisningsministeriet har oprettet en side, der løbende bliver opdateret med
relevante informationer til skoler og institutioner.
Her finder du svar på spørgsmål vedrørende prøver eksamen, undervisning, dagtilbud, tilskud og drift m.v.
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19
Såfremt I har sektorrelevante spørgsmål, også de der evt. kræver ministeriel stillingtagen, hører vi gerne om det. Skriv enten til Friskolernes Hus kontakt@friskolerne.dk, til sekretariatsleder Søren Stein Brinck ssb@friskolerne.dk eller til formand Peter Bendix Pedersen peter@friskolerne.dk. Så vil vi søge at få spørgsmålene afklaret.
Venlig hilsen
Peter Bendix Pedersen
Formand

&

Søren Stein Brinck
Sekretariatsleder

Relevante myndigheder i forhold til COVID-19:
• Den centrale, nationale platform for al information om COVID-19: www.coronasmitte.dk
• Børne- og Unddervisningsministeriets FAQ til uddannelsesinstitutioner: www.
uvm.dk/corona – sektorrelevant information vedr. tilskud, drift mv.
• Styrelsen for patiensikkerhed: www.stps.dk. I spørgsmål vedrørende karantæne,
tiltag på skolerne, hjemsendelse, midlertidig lukning m.v.
• Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk. I spørgsmål vedrørende smitte og sygdom m.v.
• Udenrigsministeriet: www.um.dk. I spørgsmål vedrørende rejseaktivitet m.v.
• Undervisningsministeriet: www.uvm.dk. I sektorrelevante spørgsmål vedrørende
drift, tilskud, prøver, eksamen m.v.
• Medarbejder- og Kompetencestyrelsen: www.medst.dk. Ansættelsesretlig rådgivning i forbindelse med COVID-19. Styrelsen kan kontaktes på arbejdsgiver(at)medst.dk eller tlf. 25 40 97 23, mandag – fredag kl. 9-16, hvis der er behov
for yderligere rådgivning.
• Statens Seruminstitut: www.ssi.dk. I spørgsmål vedrørende status på COVID-19 udbruddet i Danmark, udbruddets begyndelse m.v.

