
Nærmere retningslinjer for genåbning af 
efterskoler og frie fagskoler - baggrund

Sundhedsstyrelsens publikation: Covid-19: Forebyggelse af 
smittespredning (10. maj 2020)

- Fra pandemi til pragmatisk forebyggelse…

Og vigtig information:
Forsamlingsforbuddet på max 10 personer gælder ikke for
undervisningsinstitutioner(s nødvendige aktiviteter). 
Gælder dog for efterskoler frem til midnat søndag d. 17. maj 



1. Forberedelse af genåbning
• Ledelsen har ansvaret i samarbejde med de ansatte – husk 

arbejdsmiljøorganisationen!
• Beredskabsplan: isolation af syge og smittede, evt. hjemtransport samt tilsyn 

med og pasning af syge elever med COVID-19 på skolen – samt kommunikation
til forældre og øvrige elever 

• Allerede nu: Mulighed for fysisk isolation, værnemidler. Efterskoleforeningen 
foreslår: handsker og evt. visir ved tilsyn med COVID-smittede elever.  

• Elevtransport: Opfordring – ikke ‘obligatorisk’. 
• Forældre: Må gerne – hvis pædagogisk nødvendigt – ledsage eleverne ind på 

skolen.  
• Ankomst kan opdeles i tid og/eller rum. 
• Efterskolebusser: Samme regler som øvrig offentlig 

transport/vognmandsvirksomhed.



2. Familiegrupper

• Højst 8 elever. 

• Generel undtagelse fra 1-meter-kravet

• Gælder både undervisning og fritid inden for gruppen. 

• Op til skolen at beslutte, om fritagelsen alene skal gælde på familiens 
område eller på hele skolen. 

• Lokale opholdsarealer: Kan godt deles af flere familiegrupper, men 
defineres som fælles areal – og så gælder 1 meter! 

• Fordeling af toiletter og bad: Hvis ikke fysisk muligt, så overvej 
fordeling i tid ift. badefaciliteter. 



3. Organisering af undervisning og pædagogisk 
tilrettelagt samvær 
• Eleverne kan blandes på valgfag og linjer som vanligt. 
• 1 meter mellem elever – fra stolemidte til stolemidte. 
• 2 meter fra lærer til første række. 
• 2 meter ved aktiviteter med høj dråbeafgivelse – fx sang.
• Forsamlingsforbud gælder ikke undervisning – heller ikke, når det 

foregår uden for skolen: ekskursioner og lejrskoler er ok, så længe 
afstand og hygiejne overholdes.  

• Idræt uddybes – se separate slides. 
• Pauser kan holdes forskudt: Ikke muligt hele døgnet, men kan være 

relevant fx ved mellemmåltider. 



Retningslinje vedr. sport og idræt

Sport og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan gennemføres, hvis der 
er stor opmærksomhed på øvrige anbefalinger, særligt vedr. hygiejne og 
forebyggelse af kontaktsmitte.



Undervisningen i idræt

• Ingen deltagerbegrænsning
• Men
• Forebyggelse af kontaktsmitte
• Håndhygiejne
• Rengøring af remedier, herunder bolde og overtrækstrøjer

• både indendørs og udendørs er tilladt.



E-sport

• kontaktpunkter, som headsets, mus, controllere og keyboards 
rengøres/afsprittes før og efter brug
• eleverne skal også foretage håndvask eller afspritning før og efter 

brug. 

• Benyt gerne egne remedier og egne computere. 



Friluftsaktiviteter

• Kan gennemføres under hensyn til afstands- og hygiejnekrav - også 
aktiviteter på åben vand.
• Friluftsture med overnatning
• kan kun foregå, hvis der er 1 m. afstand mellem eleverne også ved 

overnatning i fx telt eller shelter
• og i øvrigt har mulighed for at overholde hygiejnekrav til fx håndvask og 

afspritning
• Andre regler gælder for familiegruppen



Fritidsaktiviteter

• Haller og sale, herunder lokaler til e-sport, kan benyttes i fritiden 
under tilsyn af lærere, der skal sikre at hygiejne  - og afstandskrav 
overholdes. 
• Eleverne kan dyrke sport uden supervision af lærere på udendørs 

faciliteter eller indendøre ved sportsgrene uden kontakt.
• Retningslinjer om kontakt og smitterisiko bør dog præciseres for eleverne.

• Elever der uden for skoletiden dyrker idræt i foreningsregi er omfattet 
af foreningens retningslinjer.



4. Elevers deltagelse i undervisningen

• Fjernundervisning tolkes som sygeundervisning med længere tids fravær. 
Der skal ikke leveres ‘dobbelt undervisning’. 

• Det er selvfølgelig tilladt at tænke i kreative løsninger og indslag for 
elever, der ikke har mulighed for at komme tilbage på skolen, fx pga. 
nedsat immunforsvar. 

• Elever kan kun blive væk, hvis skolen er indforstået med det – og der er 
en saglig grund. Alternativt tæller det som afbrydelse. 

• Der skal ikke registreres fravær ud over det, skolen allerede registrerer. 



5. Elever, der deler værelse

• Må kun dele værelse med medlemmer af familiegruppen. 
• Ingen krav om afstand indenfor familiegruppen.
• Forbud mod besøg på værelser uden for familiegruppen. 
• Personlige håndklæder.
• Fokus på udluftning og rengøring. 

• Lærere må gerne komme ind på værelserne – obs på afstand 
og afspritning før/efter/v. lokaleskift.



6. Måltider
• Vask og/eller sprit!
• 8 elever i familiegruppe=faste pladser ved bordet. Undtaget fra 1-

meterkrav. 
• Faste pladser er vigtigt, fordi dråbeafgivelse er forøget ved spisning 

og der er tale om ‘ansigtsvendt aktivitet’. 
• Kan godt være flere ved samme bord men så mindst 1 meter. Gerne 

mere, da ansigts-vendt aktivitet. 
• Lærere kan godt spise med elever, men så mindst 1 meter. 
• For øvrig færdsel i spisesalen skal 1-meter kravet respekteres. 
• Elever må gerne deltage i køkkentjans. 
• Buffet, hvis få udvalgte medarbejdere/elever serverer. Undgå fælles 

ta-bestik.



7. Retningslinjer for elevernes frie tid (udenfor 
undervisning og pædagogisk tilrettelagt samvær)
• Afstandskravet på 1 meter skal så vidt muligt overholdes – også i den 

frie tid. 
• Kærester og andre nære relationer uden for familiegruppen: Bør 

holde afstand som alle andre. 
• Ophold på områder som potentielt kan tilhøre to familiegrupper: 1 

meter som ved fælles arealer i øvrigt. 
• Faciliteter kan være åbne med tilsyn. 
• Idræt uden tilsyn/supervision: Udendørs alle sportsgrene. Indendørs 

for sportsgrene uden kontakt (fx badminton). 



8. Retningslinjer for rengøring

• Elever må gerne deltage i rengøringen. 

• Lærerne bør føre tilsyn med, at særligt kontaktpunkter rengøres 
ordentligt. 

• ‘Nødvendige tiltag for at sikre, at rengøringsrutinerne overholder 
kravene for at hindre smitte’: fx forankring af ansvaret hos én 
medarbejder, der koordinerer og følger op. 

• Kontaktpunkter to gange dagligt: I SST-vejledningen hedder det 
‘minimum en gang dagligt – hyppigere ved mange besøgende’ –
Gælder fælles arealer.



9. Retningslinjer for sygdomshåndtering

• SST- vejledning formentlig ift. anvendelse af test og evt. sammendrag af 

eksisterende vejledninger for håndtering af sygdom i lignende institutioner. 

• Elever hentes i udgangspunktet hjem hurtigst muligt. 

• Værnemidler: Efterskoleforeningen anbefaler foreløbig engangshandsker 

og visir ved pasning af og tilsyn med syge elever. 

• Hvis en elev konstateres smittet med COVID-19 skal de øvrige medlemmer 

af familiegruppen hentes af forældrene hurtigst muligt og kan først vende 

tilbage, når mistanken er udelukket ved test. 

• Aktuelt oplyser SST, at man kan blive testet, hvis der er mistanke om 

kontakt med en smittet person. 



10. Elevernes færden uden for skolen

Her er tale om anbefalinger, hvor vi som skoler kan tage ekstra hensyn til lokalsamfundet og 
elevernes familier ift. smittespredning. 

• Eleverne bør kun i begrænset omfang færdes uden for skolens matrikel og bør undgå steder 
med tæt kontakt i lokalsamfundet, som fx butikker. 

De må gerne gå en tur i skoven..
MEN: Forsamlingsforbuddet gælder for eleverne, som for alle andre, når de færdes udenfor 
skolen i deres fritid. 
• Eleverne bør så vidt muligt opfordres blive på skolerne i weekenderne frem til sommerferien. 
• Dette vil dog ikke være muligt for mange elever, herunder elever på skoler med samlet særligt 

undervisningstilbud, der har brug for at komme hjem i weekenderne. 
• OBS! Sydslesvigske elever kan blive underkastet karantæne, hvis de skal hjem på weekend. 


