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Retningslinjer for grundskoler og ungdoms- og voksenuddan-

nelser på Bornholm [Vil blive suppleret] 

 
Gældende fra og med den 28. februar 2021 
Retningslinjer suppleres løbende med information via FAQ. 

 

 
Retningslinjer, anbefalinger og restriktioner for grundskoler og ungdoms- og voksenud-

dannelser på Bornholm 

Tidspunkt for retnings-
linjernes, anbefalinger-
nes og restriktioners 
ikrafttræden 

Retningslinjer, restriktioner og anbefalinger er gældende fra og med den 28. 
februar 2021. 

Skoler omfattet af ret-
ningslinjerne, anbefa-
lingerne og  restriktio-
nerne 

Grundskoleområdet 
Alle folkeskoler, fri- og privatskoler, herunder tilhørende kostafdelinger, efter-
skoler, frie fagskoler, SFO, fritidshjem og klubtilbud 
 
Ungdoms- og voksenuddannelsesområdet 
Alle offentlige gymnasier, udbydere af erhvervsuddannelser, offentlige og pri-
vate udbydere af AMU, private gymnasier, herunder tilhørende kostafdelinger 
på ungdoms- og voksenuddannelser, TAMU, udbydere af specialundervisning 
for voksne, FGU og STU, voksenuddannelsescentre og deres driftsoverens-
komstparter. 
 

Fremmøde Anbefaling: 
Fremmøde for afgangselever i grundskolen samt på ungdomsuddannelser og 
voksenuddannelser sker under forudsætning af test. I grundskolen, ekskl. efter-
skoler og frie fagskoler, er der tale om anbefaling om test, og på de øvrige om-
råder, inkl. efterskoler og frie fagskoler, er der krav om test. Der udarbejdes 
særskilt retningslinjer herom. Samme anbefaling og krav gælder for medarbej-
dergrupper på de respektive skoler og uddannelsesinstitutioner. 
 
Efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler 

 Som udgangspunkt skal alle elever på efterskoler, frie fagskoler og kostaf-
delinger på fri- og privatskoler møde op på skolen. 

 Elever, der efter en konkret individuel vurdering skal blive hjemme, skal 
modtage nødundervisning i form af fjernundervisning. 

 En elev vil blive registreret som fraværende, hvis forældrene vælger at 
holde eleven hjemme/eleven vælger at blive hjemme, uanset at skolen ef-
ter dialog med forældre/elev og elevens læge har vurderet, at eleven skal 
møde fysisk på skolen. Skolen vil i den situation ikke skulle give eleven 
nødundervisning i form af fjernundervisning. 

 
Elever på kostskoler, kostafdelinger og skolehjem opfordres til i videst muligt 
omfang at blive på kostafdelingen/skolehjemmet.  

Elevers og personales 
bevægelse til/fra Born-
holm 

Der er krav om fremvisning af negativ corona-test for at kunne rejse til og fra 
Bornholm via færge eller fly. 
 
Grundskoler, efterskoler, frie fagskoler, SFO, fritidsordninger m.v. samt ung-
doms- og voksenuddannelser på Bornholm kan modtage elever/kursister/del-
tagere, der har bopæl på Bornholm, eller som bor eller opholder sig uden for 
Bornholm. Tilsvarende gælder for lærere og øvrigt personale 
 

Generelle sundhedsfag-
lige anbefalinger  

Der henvises til de nationale sektorspecifikke retningslinjer. 
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Test af elever og perso-
nale 

Der henvises til særskilte retningslinjer om test. 
 

Håndtering af smittetil-
fælde 

Der henvises til de nationale sektorspecifikke retningslinjer. 
 

Anbefalinger om hygi-
ejne, rengøring og ud-
luftning 

Der henvises til de nationale sektorspecifikke retningslinjer. 
 

Regler og anbefalinger 
for organiseringen af 
undervisning og andre 
aktiviteter  

Der henvises til de nationale sektorspecifikke retningslinjer. 

Mundbind og visir  Der henvises til de nationale sektorspecifikke retningslinjer. 
 

Regulering af undervis-
ning, herunder nødun-
dervisning, og overgan-
gen til almindelig un-
dervisning 

Regler:  
 
Skolerne/institutionerne skal som udgangspunkt følge de almindelige bestem-
melser i lovgivningen. Dette følger af nødloven på børne- og undervisnings-
området, hvorefter der kun skal gives nødundervisning, hvis det som følge af 
covid-19 foranstaltninger ikke er muligt for elever, kursister og deltagere at 
modtage almindelig undervisning.  
 
For at sikre en smidig og fleksibel overgang i forbindelse med genåbningen 
kan en skole eller institution stadig helt eller delvist følge reglerne om nødun-
dervisning, selvom eleverne, kursisterne eller deltagerne er tilbage på sko-
len/institutionen.  
 
Folketinget har den 23. februar 2021 ved tredjebehandlingen vedtaget lov-
forslag nr. L 114. Det vedtagne lovforslag, som træder i kraft den 28. februar i 
år, når det er stadfæstet, forlænger gyldigheden af den særlige nødlov på 
Børne- og Undervisningsministeriets område (lov nr. 241 af 19. marts 2020) til 
den 31. juli 2021.  
 
Folketinget har samtidig i lovforslaget etableret hjemmel til, at skoler, som 
ikke er omfattet af nødundervisning, i visse tilfælde ud fra hensynet til vareta-
gelse af uddannelsens, fagets eller tilbuddets formål kan omlægge den almin-
delige undervisning foreløbigt fra marts frem til sommerferien 2021. 
 
Hvis skolen eller institutionen er nødt til at overgå til nødundervisning af hele 
hold/klasser, årgange m.v., herunder som led i en fleksibel overgang i forbin-
delse genåbningen, skal:  

 Beslutningen om nødundervisning offentliggøres på skolens/institutio-
nens hjemmeside.  

 Beslutningen om nødundervisning indberettes til Styrelsen for Undervis-
ning og Kvalitet.  
 

Indberetningen foretages via et elektronisk indberetningsskema senest den 5. 
og den 20. i måneden for den foregående periode. Perioderne går fra den 1.-
15. i en måned og fra den 16.-31. i måneden (eller sidste dato i måneden). Der 
skal alene foretages indberetning, hvis der i perioden gives/har været givet 
nødundervisning. Hvis en beslutning om nødundervisning strækker sig over 2 
indberetningsperioder, skal dette alene indberettes i den første periode.  [link 
indsættes til indberetningsskema, når det er klar].  
 
Hvis skolen/institutionen alene er nødt til at iværksætte nødundervisning for 
en eller flere enkelte elever (og ikke hele klasser/hold mv.), er der ikke krav 
om, at dette indberettes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 
 
Anbefalinger:  
På EMU – Danmarks læringsportal findes der gode råd til undervisningen. 

Elevers deltagelse i un-
dervisning, herunder 
nødundervisning 

Der henvises til de nationale sektorspecifikke retningslinjer. 

 

https://emu.dk/

