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Coronatiltag på efterskoler i forbindelse med skoleåret 2021/22

Ingen generelle retningslinjer for skoleåret 2021/22
Samtlige retningslinjer fra sidste skoleår 2020/21 er sløjfet. Det gælder både i
forhold til afstandskrav, primærgrupper, regler omkring sang m.v.
Efterskolerne opfordres stadig til at følge anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens
vejledning ”COVID 19. Forebyggelse af smittespredning”, dog undtaget den
generelle afstandsanbefaling, som alle aktiviteter på skoleområdet nu er undtaget fra.
Vejledningen handler bl.a. om, at det fortsat er en god idé at holde fokus på hygiejne og blive hjemme/lade sig teste, hvis man er syg. Skolen skal også fortsat
have et beredskab til håndtering af smitte.
Ankomstdag med familien
Ankomstdagen 2021 kan altså holdes stort set uden retningslinjer. Der er dog
fortsat et forsamlingsforbud på 500, der har betydning for, hvor mange I kan
samle på én gang (læs mere nedenfor). Desuden er der en kraftig opfordring til,
at besøgende på skolen har gennemført en test, hvis ikke de er færdigvaccinerede eller tidligere har været smittet med COVID-19, jf. de almindelige regler for
coronapas.
Forsamlingsforbud på 500 personer
Det lille forsamlingsforbud er nu ophævet, men frem til 1. september eksisterer
der fortsat et ”stort” forsamlingsforbud på 500 personer. I bekendtgørelsen er
det formuleret således: ”Det er forbudt at afholde og deltage i indendørs og
udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er
flere end 500 personer til stede på samme sted samtidig”. Konkret betyder det,
at efterskoler ikke må samle mere end 500 personer i samme lokale/samme
udendørs areal på samme tid. Men der må gerne være mere end 500 personer
på skolens matrikel på samme tidspunkt, så længe personerne altså ikke opholder sig i samme lokale/på samme udendørs areal på samme tidspunkt. Der
findes en række undtagelser herfra, bl.a. for forskellige typer af arrangementer
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under Kulturministeriets område, men efterskoler er ikke omfattet af nogle af
disse undtagelser.
Undervisning
Efterskoler skal i kommende skoleår undervise efter de almindelige bestemmelser i Efterskoleloven. Hvis en skole bliver forhindret i at tilbyde almindelig undervisning i forbindelse med et lokalt smitteudbrud, overgår skolen til nødundervisning. Der skal pr. 1. august igen indberettes til Styrelsen for Undervisning
og Kvalitet, hvis skolen overgår til nødundervisning.
Test
Efterskoler opfordres kraftigt til fortsat at teste elever og ansatte to gange
ugentligt i august og september. Tilsvarende er der en kraftig opfordring til at
eleverne i forbindelse med fremmøde på ankomstdagen har taget enten en lyntest (max 3 dage gammel) eller en PCR-test (max 4 dage gammel). Fra Efterskoleforeningens side bakker vi op om denne opfordring. Opfordringen gælder
dog ikke for elever og ansatte, der:
•
•
•

Har været smittet med COVID-19 for mindst 14 dage og højest 12 måneder siden
Har påbegyndt et vaccinationsforløb 1 eller
Har gennemført et vaccinationsforløb 2

Efterskoler kan fortsat rekvirere testkit ved regionerne og skal også indberette
testresultaterne, så de kan bruges til elevernes coronapas. Der ydes ikke økonomisk tilskud i det kommende skoleår til arbejdet med at teste eleverne.
Da der alene er tale om en opfordring til test, er der ikke krav om kontrol af, om
elever og ansatte lader sig teste. Tilsvarende er der heller ingen konsekvenser
for elever, der ikke ønsker at lade sig teste, da der alene er tale om en opfordring. Skolen kan dog pålægge en ansat at lade sig teste, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse smittespredning.
Gæster og andre med tilknytning til skolen, der er mindst 12 år, opfordres tilsvarende til test, hvis de ikke er omfattet af undtagelserne. Også her gælder det, at
der alene er tale om en opfordring, og der er ikke krav om kontrol af eller konsekvens ved manglende test.
Håndtering af smittetilfælde
Hvis en elev/ansat testes positiv i en lyntest, skal der ikke foretages isolation af
nære kontakter, før resultatet er bekræftet ved en supplerende PCR-test. Det

1 Et vaccinationsforløb er påbegyndt mindst 14 dage og højest 42 dage efter første dosis.
2 Ved vaccinationsforløb med 1 dosis er vaccinationsforløbet gennemført 14 dage efter denne ene dosis.

Ved vaccinationsforløb med 2 doser er vaccinationsforløbet gennemført umiddelbart efter den 2. dosis.
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kræver dog, at skolerne bruger en privat leverandør, der kan give svar inden for
12 timer. Spytbaserede PCR-test må ikke anvendes.
Ved bekræftet smittetilfælde ved PCR-test skal den smittede elev sendes i isolation og dernæst følge programmet for smittede ligesom sidste skoleår.
Dernæst skal der som vanligt foretages opsporing af nære kontakter. Ifølge
den vejledning, der er udarbejdet til efterskoler i marts måned, er alle elever,
som den smittede elev har haft undervisning med defineret som nære kontakter. Øvrige elever er nære kontakter, hvis de opfylder de gængse kriterier for at
være nære kontakter.
Ifølge vejledningen fra marts skal alle nære kontakter i isolation og testes på 4.
og 6. dagen. Vi afventer dog i skrivende stund en opdatering af vejledningen,
der tager hensyn til, at en stor gruppe af eleverne nu er færdigvaccinerede. Ministeriet har lovet at arbejde hurtigt.
Vi forventer, at de nye retningslinjer kommer til at flugte med de retningslinjer,
der nu gælder generelt i samfundet. Ifølge de retningslinjer skal færdigvaccinerede og tidligere smittede, der er nær kontakt til en smittet, ikke isoleres, men
alene have taget en test på 4. og 6. dagen. Det vil få stor betydning for efterskolerne, der vil kunne beholde hovedparten af eleverne ved smitte på skolen. Vi
orienterer jer, så snart vi har fået de opdaterede retningslinjer.
Udenlandske elever
Reglerne for udenlandske elever og elever, der har været på ferie, ændrer sig
løbende. Vi opfordrer derfor skolerne til at holde sig orienteret på Udenrigsministeriets hjemmeside. Vi kan kontaktes for rådgivning ved konkrete tilfælde.
Studieture og lejrskoler
Vi har allerede fået spørgsmål til, hvordan skolerne skal forholde sig til f.eks.
udenlandsrejser, hvis der er krav om vaccination og ikke alle elever er vaccinerede. Vi følger op med mere information om udenlandsrejser senere. Igen er der
mange forskellige regler, så I bør under alle omstændigheder selv undersøge
de regler, der gælder for det pågældende land, som I eventuelt har planer om
at rejse til i efteråret.
Læs mere
Generelle retningslinjer for efterskoler
Retningslinjer for test
Efterskoleforeningens coronaside
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