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Opsyn med potentielt og konstateret smittede elever på efterskoler 

 

FSL har den 8. oktober 2020 henvendt sig til Børne- og Undervisnings-

ministeriet for at få præciseret, hvordan lærere skal håndtere potentielt 

smittede elever på efterskolen.  

 

Børne- og Undervisningsministeriet har den 9. oktober 2020 været i dia-

log med FSL på baggrund af henvendelsen, der uddybende har fortalt, at 

henvendelsen konkret drejer sig om, hvorvidt det er efterskolelærerne 

der skal passe potentielt smittede elever og i så fald, hvilke sundhedsfag-

lige retningslinjer man bør følge. Mere specifikt tænker foreningen på 

elever både med og uden symptomer på COVID-19, som enten 1) ven-

ter på at blive testet eller 2) er blevet testet og som venter på svar.  

 

FSL oplyste i samme dialog Børne- og Undervisningsministeriet om, at 

det ikke var foreningens indtryk, at der på daværende tidspunkt havde 

været situationer, hvor lærere har skullet passe disse elever endnu. 

 

Børne- og Undervisningsministeriet har modtaget bidrag fra Sundheds-

styrelsen til besvarelsen af FSL's spørgsmål. I det følgende fremgår det, 

hvilke regler, der gælder for efterskolelærernes arbejdsopgaver, og som 

følge heraf hvilke sundhedsfaglige retningslinjer efterskolelærerne bør 

følge i opsynet med potentielt og konstateret smittede elever.  

 

Der henvises derudover til de QA, der ligger på Børne- og Under-

visningsministeriets hjemmeside om smittehåndtering på efterskoler på 

undersiden 'Grundskole' og under kategorien 'Fri- og privatskoler, efter-

skoler og frie fagskoler'. 

 

Efterskolelærernes arbejdsopgaver 

Det ligger i efterskolelæreres arbejdsopgaver, at de skal holde opsyn med 

eleverne. Idet efterskolelever opholder sig på efterskolen hele døgnet, er 

det en naturlig del af efterskolelæreres arbejdsopgaver at føre tilsyn med 

eleverne for eksempel om natten, i weekenden osv. Denne 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen


 2 

tilsynsforpligtigelse gælder dermed også generelt, hvis en elev bliver syg 

og har brug for hjælp fra en lærer. Forpligtigelsen for læreren til at holde 

opsyn med eleverne gælder derfor også, når der er tale om en elev, der er 

potentielt eller konstateret smittet med COVID-19, såfremt der er sær-

lige grunde, der umuliggør, at eleven kan hjemsendes.  

 

I sådanne tilfælde er det naturligvis yderst vigtigt, at opsynet med ele-

verne sker under iagttagelse af de sundhedsfaglige retningslinjer. Disse vil 

blive beskrevet i det følgende.  

 

Opsyn med potentielt og konstateret smittede elever 

Elever, som enten venter på at blive testet, eller som er testet og afventer 

svar på test, skal som udgangspunkt hjemsendes fra skolen og afhentes hur-

tigst muligt. Det samme gælder for elever, der er konstateret smittet med 

COVID-19. Der gælder således de samme retningslinjer for potentielt og 

konstateret smittede elever.  

 

I tilfælde af, at en elev af særlige grunde ikke kan hjemsendes, fx fordi ele-

ven har bopæl i udlandet, bør skolen sikre, at eleven isolerer sig fra andre 

elever på skolen i den periode, hvor eleven enten afventer svar på test (po-

tentielt smittet) eller indtil 48 timer efter, at eleven har haft symptomer 

(konstateret smitte). Hvis der alene er tale om et mindre antal elever, der 

skal testes, og det kan lade sig gøre, at eleverne isolerer sig fra de andre ele-

ver på skolen, kan det i dette tilfælde også undlades at hjemsende eleverne. 

 

Ved isolation af elever er der en række forudsætninger, der bør være til 

stede, som er nærmere beskrevet i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for iso-

lation ved påvist COVID-19. Det skal bl.a. kunne sikres, at elever, som skal 

selvisoleres på efterskolen, kan holdes isoleret fra hinanden og andre elever 

for at forebygge smittespredning, indtil de kan ophæve deres selvisolation.  

 

I tilfælde, hvor en elev isoleres på skolen, skal en efterskolelærer føre opsyn 

med eleven. Dette kan fx indebære at følge op på elevens trivsel, sørge for 

at eleven får mad og drikke og sikre, at eleven følger Sundhedsstyrelsens ret-

ningslinjer for selvisolation. 

 

I opsynet med eleven bør efterskolelæreren være opmærksom på følgende: 

• Læreren bør løbende tilse eleven og forhøre sig om elevens tilstand. 

Skulle eleven blive så syg, at vedkommende skal ses af en læge, skal ef-

terskolen straks kontakte almen praksis eller vagtlægen/1813 uden for 

almen praksis’ åbningstid.  

• Når læreren skal tilse eleven bør dette som udgangspunkt ske med 2 

meters afstand for at mindske risikoen for smitte. Som udgangspunkt 

vurderes det ikke nødvendigt, at medarbejderen ved tilsyn er tættere på 

eleven end 2 meter. 

• Der bør ligeledes foretages god og omhyggelig håndhygiejne samt ren-

gøring. Eleven skal fx selv gøre rent på sit toilet/bad og evt. køkken 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Isolation-ved-paavist-COVID-19
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Isolation-ved-paavist-COVID-19
https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/Selvisolation-og-isolationsophold
https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/Selvisolation-og-isolationsophold
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samt øvrige rum, hvor eleven opholder sig hver dag. Der skal bruges 

almindelige rengøringsmidler (Læs mere om rengøring mm. i Sund-

hedsstyrelsens vejledning 'Isolation ved påvist COVID-19').  

• Det anbefales, at både elev og medarbejder bære mundbind ved tilsy-

net. Her henvises til Sundhedsstyrelsens materiale om korrekt brug af 

mundbind. Såfremt der konsekvent holdes 2 meters afstand til perso-

ner i selvisolation, og der udføres håndhygiejne og rengøring iht. anbe-

falingerne, vil det ikke være nødvendigt at anvende yderligere værne-

midler, jf. afsnit 4.4.2 om Anbefalinger og krav til personale, der arbej-

der på isolationsfacilitet i Sundhedsstyrelsens vejledning om 'Isolation 

ved påvist COVID-19' 

• Ift. måltider og tøjvask kan retningslinjerne, der er beskrevet i Sund-

hedsstyrelsens vejledning om 'Isolation ved påvist COVID-19' følges.  

 

Efterskoler kan søge rådgivning og vejledning om håndtering af smittetil-

fælde – herunder om isolation af elever – hos den kommunale sundhedstje-

neste. Den kommunale sundhedstjeneste kan ved behov søge rådgivning 

hos Styrelsen for Patientsikkerhed. 

 

Nærværende brev er også sendt til orientering til Efterskoleforeningen, 

Frie fagskoler og Frie Skolers Ledere.  

 

Med venlig hilsen 

 

Christian Korsbæk 

Kontorchef 

Direkte tlf. +45 21 68 75 67 

Christian.Korsbaek@uvm.dk 

 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Isolation/Retningslinjer-for-isolation-af-borgere-med-COVID-19.ashx?la=da&hash=8625883673971982A8A47D2BD80D664ED923DE1B
https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte/Mundbind-og-barrierer
https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte/Mundbind-og-barrierer
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Isolation/Retningslinjer-for-isolation-af-borgere-med-COVID-19.ashx?la=da&hash=8625883673971982A8A47D2BD80D664ED923DE1B
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Isolation/Retningslinjer-for-isolation-af-borgere-med-COVID-19.ashx?la=da&hash=8625883673971982A8A47D2BD80D664ED923DE1B
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Isolation/Retningslinjer-for-isolation-af-borgere-med-COVID-19.ashx?la=da&hash=8625883673971982A8A47D2BD80D664ED923DE1B

