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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 16. januar 2022 til 
og med den 31. marts 2022.  

 

Institutioner omfattet 
af retningslinjerne og 
anbefalingerne 

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

Generelle sundheds-
faglige 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. 

Mundbind og visir  Regler: 

 Forældre og andre besøgende (12 år eller derover) skal anvende mund-
bind eller visir indendørs på skolen, fx i forbindelse med aflevering og 
afhentning. Krav om mundbind eller visir gælder ikke personer med fysi-
ske eller mentale svækkelser samt i situationer med en anerkendelsesvær-
dig årsag til at fjerne mundbind eller visir helt eller delvist. 

 Lærere, pædagoger og øvrigt personale har ret til at anvende visir, hvis de 
pågældende ønsker det. Lærere, pædagoger og øvrigt personale har desu-
den ret til at bære mundbind, dog ikke når de gennemfører undervisning 
eller i andre situationer, hvor de er i kontakt med elever. Dette er af hen-
syn til at sikre, at elever skal kunne se og forstå personalets mimik. 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning
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og privatskoler  

Håndtering af smitte-
tilfælde, herunder nære 
og øvrige kontakter  

Anbefalinger: 
Skolen opfordres til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om smitteop-
sporing og testning ved mistanke og/eller konstateret smitte i forhold til 
elever, der møder fysisk frem på skolen. Læs mere i Sundhedsstyrelsens 
'Vejledning for håndtering af smitte hos børn i grundskoler og i dagtilbud 
mv.' 
 
Nære kontakter 
Det følger af Sundhedsstyrelsens vejledning, at elever og ansatte, der identi-
ficeres som nære kontakter (dvs. kontakter til en smittet i hjemmet, herunder 
værelseskammerater på en efterskole, kostafdeling el.lign. til en smittet) 
anbefales at gå i selvisolation og blive testet på 4.-dagen (PCR-test) og 6.- 
dagen (hurtigtest) efter sidste kontakt til den smittede person. Selvisolationen 
kan ophæves efter negativt svar på testen fra 4.dagen. 
 
Nære kontakter, der har været smittede inden for de seneste 12 uger, anbefa-
les hverken selvisolation eller test. Nære kontakter, der har modtaget 3. 
vaccinationsstik kan undlade selvisolation.  
 
Der gælder særlige anbefalinger for nære kontakter, der har løbende kontakt 
til den smittede (fx et barn, der ikke er adskilt fra en smittet søskende eller 
forælder), herunder i forhold til selvisolation (uanset 3. stik eller tidligere 
smitte).  
 
Øvrige kontakter 
Elever og ansatte, der identificeres som øvrige kontakter (dvs. kontakter til 
smittede personer uden for hjemmet, fx i klassen) anbefales at få taget en 
hurtigtest (evt. selvtest) hurtigst muligt og en hurtigtest (evt. selvtest) på 4. 
dagen efter sidste kontakt til den smittede person.  
 
Hvis der er tale om en situation, hvor flere elever eller ansatte i samme 
stamklasse el.lign. tester positiv, anbefales øvrige kontakter efter 4. dagste-
sten at blive testet igen på 6. dagen med en hurtigtest (evt. selvtest). Herefter 
anbefales to ugentlige test (evt. selvtest), indtil der ikke er flere nye smittetil-
fælde. Elever fra og med 1. klasse og ansatte, der er omfattet af en opfor-
dring til screeningstest, anbefales kun test i alt to gange om ugen.    
 
Øvrige kontakter, der har været smittet inden for de seneste 12 uger er 
undtaget fra opfordringen til test.  
 
I de tilfælde, hvor Sundhedsstyrelsen anbefaler, at eleven isolerer sig (hus-
standssmitte el.lign.), kan skolen kun opfordre forældre til at holde deres 
barn hjemme. Skolen vil derfor ikke kunne afvise elever, der møder frem og 
ikke følger en opfordring til isolation eller til at blive testet, og vil ikke kunne 
nægte eleven adgang til undervisning på skolen. Skoler kan dog afvise at 
modtage elever, der er testet positive for eller har symptomer på COVID-19. 

Opfordring til scree-
ningstest 

Der er opfordring til at blive testet to gange om ugen for alle elever fra og 
med 1. klasse samt ansatte i grundskolen, dvs. også elever og ansatte, der er 
vaccinerede eller tidligere smittede.  
 
Elever i børnehaveklassen samt elever og ansatte, der har været smittede 
inden for de sidste 12 uger eller af sundhedsmæssige årsager ikke bør testes, 
er undtaget fra opfordringen til screeningstest.  

Testkapacitet Kommunerne stiller tilstrækkelig lokal testkapacitet til rådighed til fri- og 
privatskoler, men ekskl. efterskoler og frie fagskoler, 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. Som 
supplement hertil kan elever og ansatte tilbydes selvtest. Elever og ansatte på 
efterskoler og frie fagskoler uden lokal testkapacitet henvises til det lands-
dækkende net af teststeder. 

Fraværsregistrering Der skal ske fraværsregistrering efter gældende regler. 

Coronapas for ansatte Der er krav om forevisning af gyldigt coronapas for ansatte på efterskoler og 
frie fagskoler samt fri- og privatskoler. 
 
Krav om coronapas for ansatte skal udmøntes i henhold til Medarbejder- og 
Kompetencestyrelsens ’Cirkulære om forevisning af coronapas, test for 
covid-19 mv. på det statslige overenskomstområde’.  

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2022/Vejledning-for-haandtering-af-smitte-hos-boern-i-grundskoler-og-i-dagtilbud-mv
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2022/Vejledning-for-haandtering-af-smitte-hos-boern-i-grundskoler-og-i-dagtilbud-mv
https://cirkulaere.medst.dk/cirkulaerer/046-21-cirkulaere-om-forevisning-af-coronapas-test-for-covid-19-mv-paa-det-statslige-overenskomst-og-aftaleomraade/
https://cirkulaere.medst.dk/cirkulaerer/046-21-cirkulaere-om-forevisning-af-coronapas-test-for-covid-19-mv-paa-det-statslige-overenskomst-og-aftaleomraade/
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Påbud fra Styrelsen for 
Patientsikkerhed 

 Styrelsen for Patientsikkerhed kan for at forebygge eller inddæmme 
COVID-19 udstede påbud med restriktioner, herunder lukning af grundsko-
ler, 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 nødpas-
ning ved påbud om nedlukning.  

Om regulering af 
undervisning, herunder 
nødundervisning 

Om regler: 
Skoler omfattet af retningslinjerne skal undervise efter de almindelige be-
stemmelser i lovgivningen. 
 

 Prøver i vinterterminen 2021/22 

 Der henvises til vinternødprøvebekendtgørelsen (retsinformation.dk) på 
grundskoleområdet og spørgsmål/svar på uvm.dk. 
 
Nødundervisning 
Skolen har pligt til at iværksætte nødundervisning, når den for at følge 
sundhedsfaglige påbud fra Styrelsens for Patientsikkerhed eller regler fastsat 
efter epidemiloven er nødt til at iværksætte foranstaltninger, der helt eller 
delvist forhindrer almindelig undervisning. Nødundervisning skal i givet fald 
tilrettelægges efter reglerne herom i nødundervisningsbekendtgørelsen 
(retsinformation.dk). 
 
Der er aktuelt ikke fastsat regler efter epidemiloven, som indebærer, at 
skolerne er nødt til at iværksætte foranstaltninger, der helt eller delvist 
forhindrer almindelig undervisning.  
 
Skolen må ikke iværksætte nødundervisning alene på baggrund af sundheds-
faglige anbefalinger og retningslinjer.  
 
Anbefalinger:  
På EMU – Danmarks læringsportal findes der gode råd til undervisningen. 

Om håndtering af højt 
fravær blandt ansatte 
som følge af COVID-19 

 I tilfælde af højt fravær blandt ansatte grundet COVID-19 kan efterskoler og 
frie fagskoler benytte sig af den fleksibilitet, som findes inden for de almin-
delige bestemmelser i lovgivningen, herunder:  

 Reducere timetallet eller udskyde undervisning i en periode.  

 Justere skemaer og gøre brug af vikarer, herunder flytte undervisningsti-
mer fra et fag til et andet eller til et senere tidspunkt på skoleåret.  

 Ændre i skolens årsplan, herunder for kurser af mindst 12 ugers varighed 
benytte muligheden for at flytte op til fire enkelte undervisningsdage til 
fx weekender senere på skoleåret. 

 Tilbyde hjemmeopgaver og virtuel vejledning. Det vil være frivilligt for 
eleven at deltage i den virtuelle vejledning, der vil kunne kompensere for 
evt. nedsat undervisningstid, men ikke tælle som egentlig undervisning. 

 
For fri- og privatskoler henvises der til Børne- og Undervisningsministeriets 
grundskoleretningslinjer.  

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2132
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2368
https://emu.dk/
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

