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Til kommuner i Nord- og Vestjylland samt Bornholm  

Til efterskoler og frie fagskoler i Nord- og Vestjyllands samt Bornholm 

Til ungdoms- og voksenuddannelser og FGU i Nord- og Vestjylland 

samt Bornholm 

 

 

Genåbning og test 

Regeringen har meldt ud, at følgende kan åbne på Børne- og Under-

visningsministeriets område i Nord- og Vestjylland:  

 

- Alle afgangselever i grundskoler samt på ungdomsuddannelser og 

voksenuddannelser kommer tilbage med 50 pct. fremmøde (dvs. 

hver anden uge).  

- Afgangselever omfatter grundskolens 9. og 10. klasse, de gymna-

siale uddannelser, erhvervsuddannelser, almen voksen- og efter-

uddannelse, FGU samt AMU-kurser.  

- Efterskoler, frie fagskoler samt kostafdelinger på fri- og privat-

skoler genåbner med fuldt fremmøde. For afgangseleverne på 

ungdoms- og voksenuddannelser er der fuldt fremmøde på kost-

afdelingen.   
 

Og at følgende kan åbne på Børne- og Undervisningsministeriets område 

på Bornholm:  

 

- Grundskoler (alle klassetrin, herunder efterskoler mv.), inkl. klub-

tilbud, genåbnes med fuldt fremmøde.  

- Ungdoms- og voksenuddannelser genåbnes med fuldt frem-

møde. 

 

Forudsætningen for genåbningen på de nævnte områder er, at både ele-

ver og ansatte løbende lader sig teste for COVID-19. Derfor er det nød-

vendigt hurtigt at gøre skoler, ansatte, elever og forældre opmærksomme 

på regler for test, så de kan blive klar til genåbningen som kan ske fra 

den 28. februar 2021:  

 

- På grundskoleområdet opfordres personale og elever kraftigt til 

at blive testet to gange om ugen.  

- På efterskoleområdet er det et krav, at alle elever og ansatte bli-

ver testet to gange om ugen. Derudover opfordres elever til at 
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blive testet, hvis de – undtagelsesvist – har været hjemme på 

weekend. I forbindelse med genåbningen kan efterskoleelever 

med en negativ test møde på skolen fra søndag den 28. februar. 

- På ungdoms- og voksenuddannelsesområdet er det et krav, 

at alle elever og ansatte bliver testet to gange om ugen for at 

kunne møde frem. I forbindelse med genåbningen fra den 28. fe-

bruar 2021 er det derfor et krav, at alle, der skal møde fysisk 

frem, kan fremvise en negativ test.  

- I forhold til Bornholm, hvor der åbnes fuldt op på Børne- og 

Undervisningsministeriets område, gælder den kraftige opfor-

dring om test i grundskolen elever over 12 år.  

- For elever under 15 år skal forældremyndighedsindehaveren 

give samtykke til, at eleverne må testes.  

 

COVID-19-test kan både være en pcr-test eller antigentest – også kendt 

som hurtig- eller kviktest. Både offentlige og private aktører arbejder på 

at øge testkapaciteten op til genåbningen.  

 

For folkeskoler, herunder specialundervisningstilbud, STU samt privat- 

og friskoler sikrer den pågældende kommune mulighed for test af elever 

og ansatte. 

 

Elever og ansatte på efterskoler samt ungdoms- og voksenuddannelses-

institutioner vil i den første periode kunne gøre brug af den eksisterende 

testkapacitet i området. I den forbindelse sendes en opfordring til, at hele 

åbningstiden i testcentre udnyttes. Der findes en oversigt over teststeder 

på coronasmitte.dk.   

 

Snarest muligt vil efterskoler og ungdoms- og voksenuddannelsesinstitu-

tioner selv skulle kunne tilbyde elever og ansatte test på eller i umiddel-

bar nærhed til institutionen eller efterskolen. 

 

Retningslinjerne for Nord- og Vestjylland samt Bornholm kan findes på 

uvm.dk.  

 

Følg med på uvm.dk, hvor der løbende opdateres og offentliggøres nye 

spørgsmål og svar og andet relevant indhold i denne forbindelse. Det er 

også muligt at ringe til Børne- og Undervisningsministeriets corona-hot-

line, hvis du har spørgsmål til håndtering af COVID-19 på børne- og un-

dervisningsområdet. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Børne- og Undervisningsministeriet 

 

 

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/kort-over-covid-19-testcentre
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/hotline-og-hjaelp
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/hotline-og-hjaelp

