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Orienteringsbrev 
 
Foranstaltninger for undervisning og pasning på børne- og undervisningsområdet: 
 
I torsdags, den 19. marts, vedtog Folketinget en lov om rammerne for børne- og undervis-
ningsområdet i forbindelse med indsatsen for at forebygge og afhjælpe i forbindelse med co-
vid-19. Der er tale om en ramme, som giver børne- undervisningsministeren beføjelser til at 
træffe ganske vidtgående beslutninger i forhold til at ændre en gældende lovgivning på skole- 
og børnepasningsområdet.  
 
I dag, mandag den 23. marts, har statsministeren meddelt at foranstaltningerne med blandt 
andet nedlukning af skolerne fortsætter frem til 13. april.  
 
De kommende uger vil vise, hvilke områder og i hvilket omfang ministeren kommer til at 
bruge beføjelserne. Men der er allerede udstedt to bekendtgørelser, som fastsætter nær-
mere retningslinjer for skolerne – nemlig dels angående nødundervisningen og dels med hen-
syn til nødpasningen.  
 
 
Loven om midlertidige foranstaltninger 
Loven, der ophæves den 1. marts 2021, giver ministeren beføjelser til at fravige eksisterende 
lovgivning på en række områder, og sætter dermed rammer for, hvordan staten og skolerne 
kan agere under den aktuelle covid-19 krise. Loven skal revideres af Folketinget inden udgan-
gen af november måned. Nedenfor omtales punkter i loven som har særlig interesse for fri-
skoler og private grundskoler.  
 
Dagtilbud: (§ 1) Reglerne om nødpasning er særligt aktuelle for de friskoler, der har egen 
daginstitution. Bekendtgørelsen herom blev udstedt 17. marts og omtales nedenfor. 
 
Skolen – nødundervisning: (§ 2) Skolerne skal i videst muligt omfang tilbyde nødundervisning, 
der er i overensstemmelse med skolens formål og målene for undervisningen. Der er udstedt 
en bekendtgørelse herom den 19. marts – se nedenfor. Det er dog værd at bemærke, at det 
af lovbemærkningerne fremgår, at kvaliteten i nødundervisningen ikke kan forventes fast-
holdt på et niveau, som svarer til undervisningen under normale forhold.  
 
Prøver, eksamener, afgangsbeviser samt vejledning og optagelse: (§ 3 og §4) På dette om-
råde er der endnu ikke udstedt nærmere regler. Det har dog påkaldt sig en del opmærksom-
hed, at ministeren har fået hjemmel til at pålægge prøvefri skoler, at give standpunktskarak-
terer eller anden form for bedømmelse for elever, der søger optagelse på en 
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ungdomsuddannelse – det er selvfølgelig spørgsmålet om karaktergivning, der opfattes som 
værende i modstrid med de prøvefri skolers rettigheder og grundlag.  
 
Ydelser, betaling, tilskud m.v.: (§§ 5-8) Loven siger, at skolerne modtager sædvanligt tilskud 
og skal opkræve sædvanlig betaling hos forældrene. Men loven giver også ministeren hjem-
mel til at udstede påbud til skoler, der ikke opfylder bestemmelserne om nødundervisning 
samt de gældende og eventuelle nye regler om prøver, eksamen og afgangsbeviser; og så-
danne udstedte påbud giver ministeren adgang til at kræve udbetalt tilskud helt eller delvist 
tilbagebetalt. Spørgsmålet indgår også i bekendtgørelsen om nødundervisning. 
 
Hent loven her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213550  
 
 
Bekendtgørelse om nødundervisning 
Bekendtgørelsen giver skolen pligt til at tilbyde undervisning og eleven pligt til at deltage i un-
dervisning. På den måde opretholdes undervisningspligten som hidtil, og skolens leder skal 
føre tilsyn med, at eleverne deltager i undervisningen.  
 
Denne dobbelthed – at skolen har pligt til at etablere nødundervisning, og elevens pligt til 
deltage – er vigtig, fordi nødundervisningen erstatter den normale undervisning; og det er 
den normale undervisning, som nødundervisningen erstatter, der medregnes i elevernes op-
fyldelse af kravene om undervisningens varighed. Sagt med andre ord, så vil elevens gennem-
førelse af nødundervisning blive betragtet som opfyldelse af den normale undervisning.  
(I parentes bemærkes, at kravet på en friskole er, at den normale undervisning skal stå mål 
med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen – men der er ikke specifikke krav for det 
tidsmæssige omfang af undervisningen hverken i det enkelte fag eller i den samlede under-
visning).  
 
Undervisningen, som skolen har pligt til at udbyde, gennemføres uden samlet fysisk tilstede-
værelse. Undervisningen skal tilrettelægges således at den enkelte elevs behov imødekom-
mes i den udstrækning det er praktisk muligt under de givne ekstraordinære omstændighe-
der.  
 
Nødundervisningen kan blandt andet omfatte fjernundervisning, virtuel undervisning, herun-
der videomøder mellem læreren og eleverne i hele klassen eller dele af klassen, egen læring i 
hjemmet efter lærerens anvisninger. Men skolen kan ikke pålægge forældrene at iværksætte 
decideret hjemmeundervisning af deres børn.  
 
Praktisk orienteret undervisning er ikke omfattet af pligten til nødundervisning – men det er 
bestemt ikke udelukket. Her i Friskolernes Hus har vi f.eks. hørt om idrætsundervisning iværk-
sat og gennemført som virtuel, videomødeformidlet undervisning.  
 
Skolen skal være særligt opmærksom på elever med behov for specialundervisning, special-
pædagogiske støtte eller elever med særlige støttebehov, herunder tosprogede elever og ele-
ver med særlige udfordringer i hjemmet. For sådanne elever pålægges skolen i bekendtgørel-
sen, at være i daglig kontakt. Desuden anbefaler Friskolernes Hus, at skolens leder i ekstraor-
dinære tilfælde overvejer om en særligt udfordret elev kan falde ind under bestemmelserne i 
bekendtgørelsen om nødpasning, hvor barnet skal have lov til at komme på skolen.  
 
Eleverne har, som nævnt, pligt til at deltage i undervisningen. Og skolen skal, som under den 
normale skolegang, registrere, om eleven deltager. Dette tilsyn med undervisningspligtens 
opfyldelse kan i praksis tilrettelægges på flere måder. Men det er oplagt, at lærerne 



                                   

registrerer om eleverne tjekker ind og deltager i den virtuelle undervisning, online møder etc. 
Det kan også overvejes, om skolen vil forlange/bede om en sygemelding, såfremt eleven ikke 
kan deltage i undervisningen. Manglende deltagelse kan for eksempel følges op ved, at sko-
len henvender sig til forældrene. Skolen skal give den fornødne vejledning til, at eleverne kan 
deltage. Her kan vejledning og bistand til forældre også komme på tale, 
 
Når pligten til nødundervisning er ophørt, skal skolen i særlige tilfælde tilbyde praktisk orien-
teret undervisning. Skolens leder skal endvidere vurdere, om en eller flere elever har behov 
for undtagelsesvist at deltage i supplerende undervisning. Men som udgangspunkt skal sko-
len ikke give erstatningsundervisning, når nødundervisningen er ophørt.  
 
Endelig fremgår det af bekendtgørelsens § 8, skolens tilskud ikke berøres af om skolen har 
gennemført eller ikke har gennemført nødundervisning. Selvom loven giver ministeren mulig-
hed for at udstede påbud og eventuelt tilbagekalde tilskud, så giver denne bestemmelse et 
signal om, at det ikke vil ske alene på grundlag af omfanget at skolens nødundervisning. Det 
skal selvfølgelig også ses i sammenhæng med, at skolen under nedlukningen har sine sæd-
vanlige driftsudgifter til løn med videre.  
 
Bekendtgørelsen er udstedt 19. marts med hjemmel i loven om midlertidige foranstaltninger 
på børne- og undervisningsområdet, som blev vedtaget 19. marts.  
 
Hent bekendtgørelsen om nødundervisning her: https://www.retsinforma-
tion.dk/Forms/R0710.aspx?id=213535  
 
 
Bekendtgørelse om nødpasning – og lukning af skolen 
Bekendtgørelsen om nødpasning er udstedt den 17. marts med hjemmel i ”epidemiloven” 
(loven om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme); og det er af 
denne bekendtgørelse det fremgår, at skolens område skal lukkes således, at skolen ikke må 
modtage børn, elever og unge på sit område.  
 
Der er dog undtagelser. Ikke alle børn og unge er omfattet udelukkelsen. Børn og unge, der 
er omfattet af nødpasning, kan komme på skolen; og det samme gælder særligt udsatte børn 
og elever og børn i særlige situationer. For begge tilfælde gælder, at skolen skal iagttage de 
forholdsregler myndighederne har iværksat for at forebygge og bekæmpe smitsomme syg-
domme. Disse forholdsregler i forbindelse med covid-19 bør altid indgå i lederens overvejel-
ser. Både hvem, der lukkes ind på skolen, og hvordan aktiviteterne tilrettelægges.  
 
Der er ikke fastsat nærmere krav til det pædagogiske og praktiske indhold af nødpasningen 
udover de sundhedsmæssige anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. 
Nødpasningen kommer på tale for børn, der falder ind under disse tre kriterier: 

1) 0-9 årige børn, hvis forældre varetager kritiske samfundsfunktioner. Forældrene skal 
have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder. 

2) 0-9 årige børn, hvis forældre er ansat i private virksomheder, som ikke har hjem-
sendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmulighe-
der. 

3) Børn og unge (også ældre end 9 år) der har særlige sociale, pædagogiske eller be-
handlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.  

 
Børn og unge i kategori 3 er ikke omfattet af lukningen og skal således tilbydes undervisning 
med hensyntagen til de sundhedsmæssige anbefalinger for afstand m.v. 
 



                                   

Denne liste omfatter udover elever med særlige behov også børn, der modtager sprogstimu-
lering, børn og unge fra Grønland og Færøerne, som er indskrevet på kostskoler.  
 
Hent bekendtgørelsen om nødpasning her: 
  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213472  
 
 
 
Forsamlingsforbuddet og skolens demokratiske liv 
Forbuddet mod at forsamles mere end højst 10 personer, der fremgår af en bekendtgørelse 
af 17. marts med hjemmel i epidemiloven, medfører, at det er umuligt at gennemføre gene-
ralforsamlinger og tilsvarende demokratiske møder med fysisk tilstedeværelse, så længe ned-
lukningen er i kraft.  
 
Skolens generalforsamling kan udskydes. Spørgsmålene i den anledning drejer sig typisk om 
valg af bestyrelsesmedlemmer og godkendelse af årsregnskabet.  
 
Med hensyn til bestyrelsen gælder, at de nuværende/siddende bestyrelsesmedlemmer fort-
sætter, og har det overordnede ansvar for skolen, indtil der kan finde nyvalg sted – også 
selvom deres valgperiode i henhold til skolens vedtægt formelt set er udløbet.  
 
For så vidt angår årsregnskabet gælder, at dette kan indberettes til STUK, når bestyrelsen har 
godkendt regnskabet – også selvom skolens vedtægt fastsætter en dagsorden for den ordi-
nære generalforsamling, som indbefatter et punkt om godkendelse af årsregnskab. Skolens 
regnskab er nemlig ifølge friskoleloven bestyrelsens ansvar; og loven går forud for vedtægts-
bekendtgørelsen og dermed skolens vedtægter. Fristen for indberetning af årsregnskabet er 
forlænget med to uger til den 14. maj. Tilsvarende er perioden for, hvornår skolens tilsynser-
klæring kan indsende sin tilsynserklæring til Tilsynsportalen skubbet 14 dage – indsendelsen 
kan ske i perioden 15. maj til 30. juni.   
 
Hent bekendtgørelsen om forsamlingsforbud her: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213580  
 
 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Peter Bendix Pedersen & Søren Stein Brinck 
Formand     Sekretariatsleder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   

Relevante myndigheder i forhold til COVID-19: 
• Den centrale, nationale platform for al information om COVID-19: www.coronas-

mitte.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 rådgiv-

ning i forbindelse med COVID-19. Styrelsen kan kontaktes på arbejdsgi-
ver(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 ud-
bruddet i Danmark, udbruddets begyndelse m.v.  

  
 
 


