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Retningslinjer og anbefalinger for efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- 

og privatskoler  

Tidspunkt for retnings-
linjernes og anbefalin-
gernes ikrafttræden  

Retningslinjer og anbefalinger er gældende fra og med den 1. oktober 2021.  
 

Institutioner omfattet 
af retningslinjerne og 
anbefalingerne 

Efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler.  

Generelle sundheds-
faglige anbefalinger  

Anbefalinger: 
Skoler opfordres til at følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om 
forebyggelse af smittespredning, som beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejled-
ning ’COVID-19: Forebyggelse af smittespredning’. 
 
Der gøres opmærksom på, at alle aktiviteter, der er forbundet med skoler og 
institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område, er undtaget fra 
Sundhedsstyrelsens generelle afstandsanbefalinger. 

Håndtering af smitte-
tilfælde og nære kon-
takter  

Anbefalinger: 
Skolen opfordres til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hjemsen-
delse, smitteopsporing og testning ved mistanke og/eller konstateret smitte 
hos elever, der møder fysisk frem på skolen. Læs mere i Sundhedsstyrelsens 
'Vejledning for håndtering af smitte hos børn i grundskoler og i dagtilbud 
m.v.'.  
 
Skoler kan afvise at modtage elever, der er testet positive for eller har symp-
tomer på COVID-19. 
 
Det følger af Sundhedsstyrelsens 'Vejledning for håndtering af smitte hos 
børn i grundskoler og i dagtilbud m.v.', at elever på alle klassetrin, der identi-
ficeres som nære kontakter, i stedet for isolation kan blive i skolen, hvis de 
testes hurtigst muligt (hurtigtest eller PCR-test) samt på 4. og 6. dagen (PCR-
test) efter sidste nære kontakt med den smittede. I de tilfælde, hvor Sund-
hedsstyrelsen alligevel anbefaler, at eleven isolerer sig (bl.a. husstandssmitte, 
fravalg af test eller i perioden, hvor eleven afventer svar på første test, hvis 
den foretages i det generelle testsystem og ikke på skolen), kan skolen kun 
opfordre forældre til at holde deres børn hjemme. Skolen vil derfor ikke 
kunne afvise elever, der møder frem og ikke følger skolens opfordring om at 
blive hjemme, og vil ikke kunne nægte eleven adgang til undervisning på sko-
len.  
 
Der henvises til: 

 Sundhedsstyrelsens 'Vejledning for håndtering af smitte hos børn i 
grundskoler og i dagtilbud mv.' 

 Sundhedsstyrelsen publikation 'Anbefalinger for brug af antigentest (hur-
tigtest)' 

 Sundhedsstyrelsens pjece 'Info om test af ansatte og elever for COVID-
19 på skoler og uddannelsesinstitutioner' 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Retningslinje---Smitte-i-grundskoler
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Retningslinje---Smitte-i-grundskoler
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Retningslinje---Smitte-i-grundskoler
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Retningslinje---Smitte-i-grundskoler
http://esdh-uvm-stil/personallibraries/prod/b047951/viewed%20files/Vejledning%20for%20håndtering%20af%20smitte%20hos%20børn%20i%20grundskoler%20og%20i%20dagtilbud%20mv.
http://esdh-uvm-stil/personallibraries/prod/b047951/viewed%20files/Vejledning%20for%20håndtering%20af%20smitte%20hos%20børn%20i%20grundskoler%20og%20i%20dagtilbud%20mv.
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Anbefalinger-for-brug-af-antigentest
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Anbefalinger-for-brug-af-antigentest
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Onepager-Info-om-test-af-ansatte-og-elever
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Onepager-Info-om-test-af-ansatte-og-elever
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Fraværsregistrering Der skal ske fraværsregistrering efter gældende regler. 
 
Fravær fra nødundervisning følger de samme fraværsregler som den almin-
delige undervisning. Elever, der modtager nødundervisning, har pligt til at 
deltage aktivt i undervisningen.  

Test af elever og perso-
nale 

Opfordring til screeningstest  
Der er opfordring til at blive testet én gang om ugen for elever, der er fyldt 9 
år samt ansatte, besøgende og andre personer med tilknytning til skolen i 
forbindelse med fremmøde på folkeskoler og fri- og privatskoler mv.  
 
Grupper der er undtaget fra opfordring til screeningstest 
Opfordring til test gælder ikke for elever, ansatte og besøgende samt andre 
personer med tilknytning til skolen, der enten er under 9 år, er tidligere smit-
tet, er vaccineret eller som følge af sundhedsmæssige årsager ikke bør testes. 
 
Testkapacitet 
Kommunerne stiller tilstrækkelig lokal testkapacitet til rådighed enten på eller 
i umiddelbar nærhed af fri- og privatskoler, ekskl. efterskoler og frie fagsko-
ler, jf. retningslinjer for grundskoler.  

 
Efterskoler og frie fagskoler kan have lokal testkapacitet til at forestå selv-
podning under supervision og/eller i særlige tilfælde assisteret podning. Ele-
ver og ansatte på efterskoler og frie fagskoler uden lokal testkapacitet henvi-
ses til det generelle test-setup i regi af TestCenter Danmark. 

Påbud fra Styrelsen for 
Patientsikkerhed 

 Styrelsen for Patientsikkerhed kan udstede påbud med restriktioner, herun-
der lukning af grundskoler, SFO og klubtilbud. Undtagelser fra disse påbud 
vil fremgå direkte af påbuddet.  

  
Skolen er forpligtet til at give nødundervisning (herunder fjernundervisning) 
ved påbud om nedlukning.  
 
Kommunen er forpligtet til at etablere nødpasning ved påbud om nedluk-
ning. Der skal etableres nødpasning for følgende grupper: 

 Elever indskrevet i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre er i 
beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjem-
sendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra. 

 Elever, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige be-
hov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet. 

 
Private tilbud står til rådighed for nødpasning af børn og elever, der er opta-
get i disse tilbud. 

Om regulering af un-
dervisning, herunder 
nødundervisning 

Om regler: 
Skoler omfattet af retningslinjerne skal undervise efter de almindelige be-
stemmelser i lovgivningen. 
 
Nødundervisning 
Skolen har pligt til at iværksætte nødundervisning, når den for at følge sund-
hedsfaglige påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed er nødt til at iværksætte 
foranstaltninger, der helt eller delvist forhindrer almindelig undervisning. 
Skolen er alene forpligtet til at give nødundervisning ved påbud fra Styrelsen 
for Patientsikkerhed og må ikke iværksætte nødundervisning alene på bag-
grund af sundhedsfaglige anbefalinger og retningslinjer. Nødundervisning 
kan kun iværksættes, hvis skolen/institutionen ikke ved mindre vidtgående 
foranstaltninger mod COVID-19 kan give almindelig undervisning. Det kan 
fx være ændrede mødetider og opdeling af hold/klasser i mindre enheder. 
Skoler, der nødunderviser, skal følge reglerne om nødundervisning, jf. dagtil-
bud- og nødundervisningsbekendtgørelsen. 
 
Der skal ikke ske indberetning til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, når 
der iværksættes nødundervisning. 
 
Anbefalinger:  
På EMU – Danmarks læringsportal findes der gode råd til undervisningen. 

Anbefalinger om tiltag 
ved høj lokal smitte 

Ved høj lokal smitte i et sogn eller kommune anbefales det, at skolen iværk-
sætter følgende tiltag:  

 Opfordring om skærpet fokus på at efterleve anbefalingerne i Sund-
hedsstyrelsens generelle vejledninger om forebyggelse og håndtering 
af smittespredning af COVID-19. 

 Opfordring til to ugentlige test for elever og medarbejdere fra 12 år 
og op med mindre man er tidligere smittet eller vaccineret m.v. (jf. af-
snit ovenfor om grupper, der er undtaget fra opfordring til test).  
 

Sogn 
Tiltagene anbefales iværksat, når sognet overskrider grænseværdierne på føl-
gende parametre på samme tid: 

 1.000 smittetilfælde pr. 100.000 indbyggere  

https://emu.dk/
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 Mindst 20 smittetilfælde med COVID-19 i de seneste syv dage  

 En positivprocent på mindst 3 pct. 
 

Kommune 
Tiltagene anbefales iværksat, når kommunen overskrider grænseværdierne på 
følgende parametre på samme tid: 

 500 smittede pr. 100.000 indbyggere 

 Mindst 20 smittetilfælde med COVID-19 i de seneste syv dage 
 
Tiltaget kan ophøre, når sognet/kommunen i syv dage i træk er under niveau 
på mindst ét af de tre parametre for henholdsvis incidens, antal tilfælde samt 
positivprocent. 

 

 


