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Spørgsmål og svar om reglerne for nødundervisning 

Spørgsmål Svar 

Hvilke undervisnings-

mæssige forpligtelser 

gælder der for elever, der 

hjemsendes på grund af 

smitte med eller mistanke 

om COVID-19? 

Hvis en eller flere elever er hjemsendt fra skolen i en 

kortere periode på grund af mistanke om smitte med 

COVID-19, skal skolen iværksætte nødundervisning. 

Det gælder både, hvis der er tale om enkelte elever, 

og hvis det er en hel klasse, årgang eller skole, der er 

hjemsendt. Hvis det er en enkelt eller få elever, der 

skal modtage nødundervisning, kan skolen fx give 

eleven hjemmeopgaver efter anvisning fra undervise-

ren, eller eleven kan, hvis det er teknisk muligt, vi-

deoopkobles til den undervisning, der foregår på 

skolen og følge med hjemmefra. 

 

Nødundervisningen skal kun begrundes i en formular, 

der sendes ind til Styrelsen for Undervisning og Kva-

litet og offentliggøres på skolens hjemmesiden, hvis 

der er iværksat nødundervisning for hele hold eller 

klasser.  

 

Hvis en elev er konstateret smittet med COVID-19, 

skal skolen alene give nødundervisning, hvis elevens 

tilstand tillader det. 

Hvilke krav er der til 

nødundervisningen? 

Nødundervisningen skal i videst muligt omfang svare 

til den almindelige undervisning og så vidt muligt 

kompensere for afbruddet i den almindelige under-

visning.  

 

Nødundervisning af elever, som skolen af sundheds-

mæssige grunde har vurderet, ikke skal undervises 

fysisk på skolen, skal gives i form af fjernundervisning 

og virtuel undervisning, herunder egen læring i 

hjemmet efter anvisning fra underviser ved brug af 

bøger og andre relevante undervisningsmidler, inklu-

sive digitale. Nødundervisning som fjernundervisning 
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eller virtuel undervisning kan også indebære, at eleven 

får hjemmeopgaver til digital aflevering og efterføl-

gende bedømmelse og evaluering fra underviseren. 

Læs mere om gode råd til fjernundervisning m.m. her. 

Hvem kan beslutte, at en 

skole sender en række 

elever eller klasser hjem 

eller lukker hele skolen 

ned for fysisk undervis-

ning på grund af smitte-

tilfælde? 

Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes 

nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbre-

delse af COVID-19, beslutte at sende en større eller 

mindre gruppe af elever eller lærere hjem eller lukke 

hele eller dele af skolen i en nærmere angivet periode. 

Styrelsen kan derudover også komme med skærpede 

lokale sundhedsfaglige anbefalinger, som skolerne bør 

følge.    

 

Den ansvarlige kommunalbestyrelse eller bestyrelse 

for skolen kan beslutte at iværksætte nødundervisning 

for en eller flere elever, kursister eller deltagere, hvis 

det på grund af de sundhedsfaglige anbefalinger ikke 

er muligt at give almindelig undervisning med fysisk 

tilstedeværelse på skolen. 

 

Hvis en kommunalbestyrelse eller den ansvarlige 

bestyrelse for skolen er nødt til at sende hele klasser 

hjem, skal kommunen eller bestyrelsen udarbejde en 

begrundelse for overgangen til nødunder-visning, der 

skal offentliggøres på skolens hjemmeside og sendes 

til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på 'Formu-

lar for beslutning om midlertidig genoptagelse eller 

forlængelse af nødundervisning', der ligger på styrel-

sens hjemmeside. Skoler er fritaget fra dette, hvis 

nødundervisningen alene iværksættes for en eller flere 

enkelte elever, som ikke omfatter hele klasser. 

Hvornår kan en skole 

benytte sig af nødunder-

visningsreglerne, og 

hvem træffer beslutnin-

gen? 

Skoler kan kun iværksætte nødundervisning, hvis den 

ikke ved mindre vidtgående foranstaltninger mod 

COVID-19 kan give almindelig undervisning. 

Nødundervisning er således alene drevet af nødven-

dighed. Skoler skal derfor fortsat som udgangspunkt 

gennemføre normal undervisning. 

 

Hvis der ikke kan gennemføres almindelig undervis-

ning, er der pligt til at give nødundervisning og i øv-

rigt tilpasse skolens aktiviteter til forholdene. Nødun-

dervisning skal kun iværksættes og erstatte almindelig 

undervisning, når det er en forudsætning for at efter-

leve de sundhedsfaglige anbefalinger, regler eller på-

bud om forebyggelse af udbredelsen af COVID-19. 

Iværksættelsen af nødundervisning skal begrænses til 

færrest mulige elever i den givne situation, så den kun 

gives til de elever, som skolen ikke kan give alminde-

lig undervisning. Øvrige elever skal have almindelig 

undervisning.  

https://emu.dk/grundskole/corona-gode-rad-til-undervisning
https://www.stukuvm.dk/aktuelt/formularer-om-noedundervisning
https://www.stukuvm.dk/aktuelt/formularer-om-noedundervisning
https://www.stukuvm.dk/aktuelt/formularer-om-noedundervisning
https://www.stukuvm.dk/aktuelt/formularer-om-noedundervisning
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Det er kommunalbestyrelsen for folkeskoler eller den 

ansvarlige bestyrelse for fri- og privatskoler, der skal 

træffe beslutningen om at overgå til nødundervisning. 

Hvis en kommunalbestyrelse eller den ansvarlige 

bestyrelse er nødt til at sende hele klasser hjem, skal 

kommunen eller bestyrelsen udarbejde en begrundel-

se for overgangen til nødundervisning, der skal of-

fentliggøres på skolens hjemmeside og sendes til Sty-

relsen for Undervisning og Kvalitet på 'Formular for 

beslutning om midlertidig genoptagelse eller forlæn-

gelse af nødundervisning', der ligger på styrelsens 

hjemmeside. Skoler er fritaget fra dette, hvis nødun-

dervisningen alene iværksættes for en eller flere enkel-

te elever, som ikke omfatter hele klasser.  

  

Elever, der af sundhedsmæssige grunde (fx fordi de er 

i risikogruppen), er vurderet til ikke at skulle møde 

fysisk frem til undervisning i forbindelse med CO-

VID-19, skal gives nødundervisning. Her kan skolen 

fx give eleven hjemmeopgaver efter anvisning fra 

underviseren, eller eleven kan, hvis det er teknisk 

muligt, videoopkobles til den undervisning, der fore-

går inde på skolen og følge med hjemmefra. I dette 

tilfælde skal der ikke indsendes en begrundelse til 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 

Hvem rådgiver skolelede-

ren i den konkrete situa-

tion omkring hjemsen-

delse eller nedlukning? 

Først og fremmest henvises til Sundhedsstyrelsens 

informationsmateriale om forholdsregler ved tilfælde 

af COVID-19 i skoler, dagtilbud og andre tilbud til 

børn og unge. 

 

Hvis skolelederen har behov for generel rådgivning 

om, hvordan skolen skal vejlede medarbejdere, foræl-

dre og børn om COVID-19, kan skolelederen kon-

takte den kommunale sundhedstjeneste. Dette gælder 

uanset om skolelederen er leder af en folkeskole eller 

en privat- eller friskole, efterskole eller fri fagskole. 

Den kommunale sundhedstjeneste kan rådgive alle 

skoler i kommunen, uanset om skolen er offentlig 

eller privat.  

  

Hvis ledelsen har brug for rådgivning, ud over råd-

givning fra den kommunale sundhedstjeneste, kan 

ledelsen i almindelig dagstid kontakte den relevante 

Tilsyn og Rådgivningsenhed (Nord tlf.72 22 79 70, 

Syd tlf. 72 22 79 50 eller Øst tlf. 72 22 74 50) – uden 

for dagstid kontaktes den relevante beredskabsvagt 

(ØST for Storebælt tlf. 70 22 02 68 / VEST for Sto-

rebælt tlf. 70 22 02 69). 

  

https://www.stukuvm.dk/aktuelt/formularer-om-noedundervisning
https://www.stukuvm.dk/aktuelt/formularer-om-noedundervisning
https://www.stukuvm.dk/aktuelt/formularer-om-noedundervisning
https://www.stukuvm.dk/aktuelt/formularer-om-noedundervisning
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Info-om-forholdsregler-ved-tilfaelde-af-COVID-19-i-skoler-dagtilbud-og-andre-tilbud-til-boern-og-unge
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Info-om-forholdsregler-ved-tilfaelde-af-COVID-19-i-skoler-dagtilbud-og-andre-tilbud-til-boern-og-unge
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Info-om-forholdsregler-ved-tilfaelde-af-COVID-19-i-skoler-dagtilbud-og-andre-tilbud-til-boern-og-unge
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Info-om-forholdsregler-ved-tilfaelde-af-COVID-19-i-skoler-dagtilbud-og-andre-tilbud-til-boern-og-unge
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I øvrigt kan skolelederen altid kontakte den nationale 

hotline via www.coronasmitte.dk.  

I hvor lang tid må en 

skole nødundervise? 

Nødundervisning skal gives i en så kort periode som 

muligt – dog i første omgang højst i fire kalenderuger.  

 

Den ansvarlige kommunalbestyrelse eller bestyrelse 

for skolen kan derudover i helt ekstraordinære tilfæl-

de beslutte at forlænge den periode, hvor en skole 

fortsat giver nødundervisning. En sådan forlængelse 

kan have en varighed på op til to kalenderuger. Be-

slutning om forlængelse af perioden for fortsat 

nødundervisning kan træffes mere end én gang.  

 

En beslutning om at forlænge kan tidligst træffes 

ugen før den igangværende periode med nødunder-

visning udløber og skal senest træffes og offentliggø-

res inden den igangværende periode udløber. 

Hvornår skal skoler og 

ungdomsuddannelser 

sende en begrundelse ind 

til STUK, og hvad er 

processen for forlængel-

se? 

Hvis det er nødvendigt for skoler at iværksætte 

nødundervisning for at kunne leve op til de sund-

hedsfaglige anbefalinger, regler eller påbud, skal 

nødundervisningen igangsættes umiddelbart og en i så 

kort en periode som muligt og – i første omgang – i 

maksimalt fire uger.  

 

Hvis nødundervisningen omfatter hele klasser, skal 

kommunalbestyrelsen eller den ansvarlige bestyrelse 

begrunde, hvorfor det er nødvendigt at iværksætte 

nødundervisning, og hvad der ligger til grund herfor. 

Dette skal ske samtidig med, at nødundervisningen 

iværksættes. Begrundelsen skal sendes til Styrelsen for 

Undervisning og Kvalitet og offentliggøres på skolens 

hjemmeside. I den forbindelse skal skolen anvende 

'Formular for beslutning om midlertidig genoptagelse 

eller forlængelse af nødundervisning', der ligger på 

styrelsens hjemmeside. 

  

Hvis nødundervisningen kun omfatter en eller flere 

enkelte elever – men ikke hele klasser – skal skolen 

ikke indsende en formular til Styrelsen for Undervis-

ning og Kvalitet og ej heller offentliggøre den på 

skolens hjemmeside. 

 

Hvis skolens pligt til at give nødundervisning ikke 

ophører ved udløbet af den periode, som den – i 

første omgang – er iværksat for, skal nødundervisnin-

gen fortsættes i en yderligere periode på højst to ka-

lenderuger. Det samme gælder, hvis nødundervisnin-

gen skal fortsætte i flere perioder på hver højst to 

kalenderuger. Dette skal skolen for hver periode be-

grunde. Begrundelsen skal sendes til Styrelsen for 

https://politi.dk/corona/
https://www.stukuvm.dk/aktuelt/formularer-om-noedundervisning
https://www.stukuvm.dk/aktuelt/formularer-om-noedundervisning
https://www.stukuvm.dk/aktuelt/formularer-om-noedundervisning
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Undervisning og Kvalitet og offentliggøres på skolens 

hjemmeside. I den forbindelse skal skolen også an-

vende 'Formular for beslutning om midlertidig gen-

optagelse eller forlængelse af nødundervisning', der 

ligger på styrelsens hjemmeside.  

 

En forlængelse kan have en varighed på op til to uger 

ad gangen. En beslutning om at forlænge kan tidligst 

træffes ugen før den igangværende periode med 

nødundervisning udløber og skal senest træffes og 

offentliggøres inden den igangværende periode udlø-

ber. 

 

https://www.stukuvm.dk/aktuelt/formularer-om-noedundervisning
https://www.stukuvm.dk/aktuelt/formularer-om-noedundervisning
https://www.stukuvm.dk/aktuelt/formularer-om-noedundervisning

