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Undervisning 

Efterskoler skal fra og med søndag d. 9. januar undervise efter de almindelige 
bestemmelser. Det betyder, at de sædvanlige krav til undervisningen (21 timer, 
de 10 krydser m.v.) igen gælder. Hvis ikke der er planlagt undervisning søndag, 
begynder man med fysisk undervisning mandag.  

Skolen kan alene ved påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed lukke skolen for 
alle elever. Hvis skolen får påbud om lukning, gælder reglerne om nødundervis-
ning. Skolerne skal ikke indberette nødundervisning til Børne- og Undervisnings-
ministeriet.  

Har man smitte i et omfang, der kræver rådgivning, herunder eventuelle overve-
jelser om, hvorvidt skolen skal lukke, skal man kontakte den kommunale sund-
hedstjeneste. De vil dernæst tage kontakt til styrelsen om nødvendigt, herunder 
også i forhold til eventuel nedlukning af skolen.  

Hvis det ikke er muligt at få kontakt til den kommunale sundhedstjeneste, kan 
Styrelsen for Patientsikkerhed kontaktes på følgende numre: 

Tilsyn og Rådgivning Øst   72 22 74 50  
Tilsyn og Rådgivning Nord  72 22 79 70 
Tilsyn og Rådgivning Syd   72 22 79 50 
 

Ugentlige test 

Elever opfordres til to ugentlige hurtigtest. Denne opfordring gælder nu alle – 
også færdigvaccinerede elever og tidligere smittede elever, og uanset hvor høj 
den lokale smitte er. Efterskolerne kan fortsat bestille testkit til selvpodning un-
der supervision ved regionerne og om nødvendigt få uddannet ekstra supervi-
sere til podning. Skriv til ttf@stukuvm.dk hvis skolen ønsker at få uddannet flere 
supervisorer.  

mailto:ttf@stukuvm.dk
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I forbindelse med at eleverne vender tilbage, vil det være naturligt at opfordre 
eleverne til fremvisning af en negativ hurtigtest. Hvis man gør det, kan testen er-
statte en af de to test på skolen i den første uge.  

På grund af pres på PCR-testcentrene opfordrer myndighederne til, at man kun 
benytter PCR-test, hvis man har symptomer på COVID-19, er nær kontakt eller 
har fået positivt svar på en hurtigtest. Efterskoler bør derfor ikke som en generel 
regel, opfordre elever til at kunne fremvise en negativ PCR-test ved fremmøde.  

Skoler kan afvise at modtage elever, der er testet positive for eller har sympto-
mer på COVID-19. Skolen kan ikke afvise at modtage elever, der er nære kon-
takter, eller elever, der ikke følger en opfordring til test. 

Myndighederne indfører nu også selvtestkit som supplement til de eksisterende 
hurtigtest. Der er pt. mangel på selvtestkit og derfor prioriteres folkeskoler og 
fri- og privatskoler i første omgang. Ministeriet har dog oplyst, at det senere 
også bliver muligt for efterskolerne at bestille selvtestkit. Selvtestkit skal ses 
som et supplement til de to ugentlige hurtigtest på skolerne. Vi orienterer sko-
lerne, når vi ved mere om leverance af selvtestkit.  

Der er fortsat krav om forevisning af gyldigt coronapas for ansatte på eftersko-
ler efter samme regler som hidtil. Desuden opfordres alle ansatte til to ugentlige 
test uanset om man er vaccineret eller tidligere smittet.  

 

Test af nære kontakter ved smitte 

Elever, der identificeres som nære kontakter i skolen, opfordres til at blive testet 
hurtigst muligt (hurtigtest eller PCR-test) og på 4. og 6. dagen (PCR-test) efter 
sidste nære kontakt til den smittede person. Opfordringen til test af nære kon-
takter gælder alle elever, dvs. også elever, der er vaccinerede eller tidligere 
smittede. Eleverne kan blive på skolen og skal ikke gå i isolation.  

Der er tale om en lille stramning i forhold til tidligere, da der nu ligger en anbefa-
ling om, at vaccinerede/tidligere smittede elever også testes med det samme, 
hvis de er nære kontakter til en smittet på skolen.  

Der gælder særlige regler for elever, der er blevet nære kontakter i forbindelse 
med husstandssmitte. Her er der fortsat en anbefaling om, at ikke-vaccine-
rede/tidligere smittede går i isolation til efter to negative PCR-test.  

Der gælder særskilte retningslinjer ved smitte eller mistænkt smitte med Omi-
kron-varianten. Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.   

 

Værnemidler 

Det anbefales, at man lokalt overvejer brug af værnemidler på skoler. Fx at for-
ældre og besøgende opfordres til at anvende mundbind eller visir indendørs 
på skolen, eller at ansatte får mulighed for at bruge visir.  

https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/Naer-kontakt-omikron
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Prøver i vinterterminen  

For de skoler, der afholder prøve i prøveterminen december-januar 2021/22, er 
der indført mulighed for lokal aflysning af en prøve, hvis prøven ikke kan gen-
nemføres pga. foranstaltninger mod COVID-19, eller hvis eleven er syg. For 
mundtlige prøver skal skolens leder vurdere, om det er muligt at udsætte prøven 
til et senere tidspunkt i prøveterminen december-januar, før en prøve aflyses. 
Ved en aflyst prøve ophøjes elevens afsluttende standpunktskarakter til prøve-
karakter. Læs mere  her (se under Folkeskolens prøver).  

 

Yderligere information 

Smitten udvikler sig hurtigt, og derfor vil retningslinjerne måske blive justeret 
igen, inden skolerne åbner. Vi sender direct mail til alle skoler, hvis det bliver til-
fældet. Følg desuden med på corona-siden.   

Og til sidst en rettelse på vegne af ministeriet. Skolerne modtog i går en nyheds-
mail fra ministeriet, hvoraf det fremgik, at efterskoler var lukket til og med 8. ja-
nuar. Det kunne tolkes som, at eleverne først må vende retur søndag d. 9. januar. 
Der er tale om en fejl fra ministeriets side. Eleverne kan altså, som det også 
fremgår af retningslinjerne, vender retur lørdag d. 8. januar.  

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen
https://www.efterskolerne.dk/da/Aktuelt/Genaabning

