
 

Ilinniartitaanermut Aqutsisoqarfik  

Uddannelsesstyrelsen 

 

 

1/2 

 

 

 

 

 

Danmarkimi efterskolertut angajoqqaavinut  

– Danmarkimi efterskolit pillugit ilisimatitsissut 

 

Ulluni makkunani Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik Danmarkimi efterskolertut 

angajoqqaavinit Covid19/Coronavirusip siammaakkiartornera pillugu ernummateqartunit 

saaffigineqartarpoq.  

 

Danmarkimi efterskolit pisarneq malillugu ingerlapput, efterskolillu arlaannaalluunniit 

virusimit toqqaannartumik eqqugaanngilaq. Efterskoleforeningip efterskolit ilitsersorpai  

pisortanit siunnersuutit inassuteqaatillu malinnaafigalugillu maleruaqqullugit. 

Danmarkimi pisortat efterskolit arlaannataluunniit matuneqarnissaanik 

mattussaagallarnissaanilluunniit peqqusinikuunngillat. 

 

Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfiup Danmarkimi pisut malinnaaffigeqqissaarpai, 

Efterskoleforeningilu ingerlaavartumik attavigalugu. Immikkut eqqumaffigineqarpoq 

efterskolit mattussaagallarneq pissutigalugu ilinniartitsinerminnik 

unitsitsisariaqalersinnaanerat matugallartariaqalersinnaaneralluunniitt. 

 

Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfiup kaammattuutigaa angajoqqaat meeqqatik 

Danmarkimi efterskolertut attavigissagaat, maannalu pissusiusut pillugit 

eqqissisimasumik tapersersuisumillu oqaloqatigalugit.  

 

Efterskolimi ilinniartup angajoqqaani isumasioreerlugit Covid19/Coronavirusimut 

ernumaneq pissutigalugu Danmarkimi efterskolernini unitsikkumassappagu, Kalaallit 

Illuat efterskolimut attuumassuteqartoq attavigineqassaaq, ilinniartullu angerlarneranut 

bilitsissaanik isumaginninnissaanik qinnuigineqarluni. Efterskolernermik 

unitsisoqassappat soorunami pisariaqarpoq meeqqap angajoqqaavisalu 

oqaloqatigiilluaqqaarnissaat 

Efterskolernerup taamaatiinnarnerani efterskolit taamaatiinnaraanni piumasaqaataat 

nalinginnaasut atuutissapput. Taakku efterskolimiit efterskolimut nikerarsinnaapput. 

 

Efterskolip ilinniartitsinini unitsikkallartariaqarpagu, ilinniartullu angerlartillugit, 

angajoqqaat nalilertariaqarpaat meeqqamik Danmarkimiiginnarluni ilaqutariinnut 

attaveqaataasunut, ilaquttanut ikinngutinulluunniit nuukkallarnissaa qanoq siunertamut 

naapertuutsigissanersoq. Tamanna soorunami ilaqutariillu pineqartut 

isumaqatigiissutigineqassaaq. 

 

Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfiup – pisortat allat assigalugit - 

Covid19/Coronavirusip qanoq piumaarnera siumut takorlooreersinnaanngilaat. 

Taamaammat pingaartuuvoq angajoqqaat qanoq pisoqarneranik malinnaajuarnissaat, 

aamma meeqqanut ilaqutaannullu ataasiakkaanut naapertuunnerpaanik 

iliuuseqarnissaat. 

Takuuuk: Efterskoleforeningip nittartaggaa Covid 19/Coronavirus pillugu efterskolinut 

paasissutissanik imaqartoq. 
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Til forældre til efterskoleelever i Danmark 

– orientering om efterskoler i Danmark 

 

I disse dage modtager Departementet for Uddannelse henvendelser fra forældre til ef-

terskoleelever i Danmark, hvor forældrene giver udtryk for bekymring i forhold til spred-

ningen af Covid 19/Coronavirus. 

 

Efterskolerne i Danmark fungerer som vanligt, og ingen efterskoler er direkte ramt af 

virus. Efterskoleforeningen har instrueret efterskolerne om at orientere sig om og følge 

myndighedernes råd og anbefalinger. 

De danske myndigheder har ikke taget skridt til, at nogen efterskoler lukkes pga. karan-

tæne. 

 

Departementet for Uddannelse følger nøje udviklingen i Danmark og er i løbende dialog 

med Efterskoleforeningen. Man vil særligt være opmærksom på, hvorvidt der er udsigt 

til, om nogen efterskoler vil være nødsaget til at aflyse undervisning eller lukke pga. ka-

rantæne. 

 

Departementet for Uddannelse opfordrer til, at forældre kontakter deres børn på efter-

skoler og taler med dem på en rolig og støttende måde om den nuværende situation.  

 

Hvis en efterskoleelev i samråd med sine forældre ønsker at afbryde et efterskoleophold 

pga. bekymring for Covid19/Coronavirus, kontaktes det Grønlandske Hus i efterskolens 

region og anmodes om at sørge for en hjemrejsebillet til eleven. En eventuel afbrydelse 

af efterskoleopholdet vil naturligvis kræve en indgående drøftelse mellem barnet og 

forældrene. 

Ved afbrydelse af et efterskoleophold gælder efterskolens almindelige betingelser for 

afbrydelse. Disse kan variere fra skole til skole. 

 

Hvis en efterskole er nødsaget til at suspendere undervisningen og hjemsende elever-

ne, må forældrene vurdere, hvorvidt det er mest hensigtsmæssigt for barnet at blive i 

Danmark og flytte hjem til kontaktfamilien eller slægtninge/venner i Danmark. Dette skal 

naturligvis være aftalt med den pågældende familie. 

 

Departementet for Uddannelse kan, ligesom andre myndigheder, ikke forudse hvordan 

situationen med Covid 19/Coronavirus vil udvikle sig. Det er derfor vigtigt, at forældre 

holder sig orienteret om udviklingen og tager de forholdsregler, der er passende for det 

enkelte barn og familie. 

 

Se Efterskoleforeningens hjemmeside med oplysning til efterskolerne om Covid 

19/Coronavirus. 
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