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Rammer for test på
undervisningstilbuddene

Krav om test
På efterskoler, frie fagskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser er fremmøde og ophold betinget af, at elever, ansatte og besøgende samt andre
personer med tilknytning til skolen/institutionen har dokumentation for
gennemført test inden for de seneste 72 timer, dog højst to gange om ugen.

Der henvises til http://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-tiluddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/overblik-over-genaabning
for en oversigt over, hvilke undervisningstilbud, der er genåbnet.

Det bør tilstræbes at testene ligger med et passende interval, eksempelvis med
mindst to døgns mellemrum.
Kraftig opfordring til test
Der er kraftig opfordring til test i forbindelse med fysisk fremmøde for elever,
der er fyldt 12 år, i folkeskoler, fri- og privatskoler, vidtgående specialundervisning for voksne, STU, herunder tilhørende kostafdelinger. Der er endvidere
kraftig opfordring til test for ansatte og besøgende samt andre personer med
tilknytning til skolen/institutionen med fysisk fremmøde på folkeskoler, friog privatskoler, vidtgående specialundervisning for voksne og STU, herunder
tilhørende kostafdelinger.
Der opfordres til, at eleverne ved fremmøde har gennemført en coronatest
inden for de seneste 72 timer, dog højst to gange om ugen.
Elever med mulighed for fremmøde i udendørs undervisning
For elever, der har mulighed for fremmøde i udendørs undervisning gælder de
samme regler for test, som for øvrige elever i samme gruppe. Dvs. der er krav
om test for elever på ungdoms- og voksenuddannelserne, efterskoler og frie
fagskoler og en kraftig opfordring til test for elever, der er fyldt 12 år, i grundskolen (ekskl. efterskoler og frie fagskoler).
Krav til test

I de tilfælde, hvor der er krav om test, gælder, at elever/kursister/deltagere,
ansatte og besøgende samt andre personer med tilknytning til skolen/institutionen skal kunne dokumentere, at vedkommende inden for de
seneste 72 timer har fået taget en corona-test, og at testen har et negativt
resultat.
De 72 timer regnes således fra tidspunktet, hvor testen er foretaget.
Der kan gennemføres hurtigtest (antigen-test) eller PCR-test for covid-19
uden for eller på skolen eller institutionen mv. Ved hurtigtest forstås en test,
der på kort tid viser, om der er immunkemisk påvisning af virusproteiner
(antigener). Ved PCR-test forstås polymerase chain reaction-test.

Dokumentation for test

Dokumentation for covid-19-testen kan foreligge både i papirformat og
elektronisk.

Af dokumentationen for covid-19-testen skal følgende oplysninger fremgå:
1) Den testede persons navn svarende til navnet på personens medbragte
pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.
2) Tidspunktet for testtagningen.
3) Resultatet af testen.
Kontrol af testresultatet kan ske som led i afviklingen af testen lokalt på
skolen eller institutionen. Eleven eller den ansattes deltagelse i selvpodning
under supervision kan erstatte dokumentationskravet.
Undtagelser

Opfordring til og krav om test gælder ikke for elever/kursister/deltagere,
ansatte og besøgende samt andre personer med tilknytning til skolen/institutionen der,
 af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for
covid-19.
 som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19.
 tidligere har været smittet med covid-19 inden for et nærmere bestemt
tidsrum, i det omfang de kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest for covid19, og som på fremvisnings-tidspunktet er mindst 14 dage og højst 180 dage (ca. 6 måneder) gammelt.
 kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod
covid-19. Et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for gennemført 14
dage efter den afsluttende dosis.
Skolen/institutionen skal foretage en samlet vurdering af, om en
elev/kursist/deltager, ansat eller besøgende kan undtages.
Lægeerklæringer kan indgå som en del af dokumentationen for særlige
sundhedsmæssige udfordringer, men der er ikke krav om lægeerklæring,
eksempelvis hvis institutionen mener at have tilstrækkeligt kendskab til eleven/kursisten/deltageren, den ansatte eller den besøgende til at foretage en
vurdering uden fremvisning af lægeerklæring.
Det er undervisningsinstitutionen, der afgør, om der er behov for lægeerklæring for at institutionen kan vurdere, om eleven/kursisten/deltageren, den
ansatte eller den besøgende skal undtages test.

Kontrol af test

Hvor der er opfordring til test
 Der er ikke krav om kontrol af, om elever/kursister/deltagere, ansatte og
besøgende samt andre personer med tilknytning til skolen/institutionen har
ladet sig teste.
Hvor der er krav om test:
 Det er en betingelse for genåbningen, at skolen/institutionen mindst to
gange ugentligt gennemfører kontrol af, at elever/kursister/deltagere og
besøgende samt andre personer med tilknytning til skolen/institutionen,
der skal fremmøde fysisk, kan dokumentere, at vedkommende inden for de
seneste 72 timer har opnået et negativt undersøgelsesresultat i en COVID19-test. Der kan højst være krav om to ugentlige tests.
 I de tilfælde, hvor ansatte er pålagt at blive testet, skal deres arbejdsgiver
sikre sig, at de ansatte opfylder betingelserne for at møde på arbejde.
Hvordan de gør det, er et forhold mellem arbejdsgiver og lønmodtager.
 Der er ikke krav om test i uger uden fysisk fremmøde. Eleven/kursisten/deltageren skal dog kunne fremvise dokumentation for en
negativ test inden for de seneste 72 timer i forbindelse med tilbagevenden
til igen at have fysisk fremmøde.
 Enhver fremmødt elev/kursist/deltager, ansat og besøgende skal med
henblik herpå til enhver tid og efter skolens eller institutionens anvisninger
herom fremvise den nødvendige dokumentation.
 Kontrollen bør gennemføres med 2-3 dages mellemrum, således at det
sikres, at elever/kursister/deltagere og besøgende løbende bliver testet.

Rammer for test af
ansatte

Rammer for test af

I de tilfælde, hvor der er krav om test af ansatte, skal testen så vidt muligt
gennemføres i den ansattes sædvanlige arbejdstid. Er det ikke muligt at gennemføre en pålagt test i den ansattes sædvanlige arbejdstid, skal den ansatte
kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen. Endvidere skal den
ansatte have dækket eventuelle rimelige udgifter, der afholdes i forbindelse
med gennemførelsen af en pålagt test (eksempelvis transportudgifter). Se
hertil lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for covid-19
m.v.
I de tilfælde, hvor der er tale om en opfordring, vil testen kunne foregå i
fritiden. Den lokale ledelse kan dog også beslutte, at det kan foregå i arbejdstiden.
Testen, der foretages på skolen/institutionen, skal i udgangspunktet finde sted
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elever/kursister/deltagere

i skoletiden. Eleverne har fortsat mulighed for at anvende det eksisterende
test-setup i regi af TestCenter Danmark i fritiden.
Skolens/institutionens ledelse kan beslutte, at testen i særlige tilfælde kan ske i
fastsatte perioder, der ligger umiddelbart forud for eller efter skoletiden.

Ved manglende fremvisning af test (elever,
kursister, deltagere)

Uddannelsestilbud med opfordring om test:
 Idet der er tale om en opfordring, er der ikke krav om fremvisning af test
og ej heller kontrol af test, og dermed heller ikke konsekvenser ved manglende test.
På uddannelsestilbud med fraværsregistrering og krav om test:
 Ved manglende fremvisning af negativt resultat fra pligtmæssig test vil
eleven/kursisten/deltageren – når dette ikke skyldes, at eleven/kursisten/deltageren har fået et positivt testresultat - være ulovligt fraværende fra undervisningen for den periode, som eleven/kursisten/deltageren dermed ikke kan fremmøde til. Skolen/institutionen vil således herefter ikke have pligt til at give eleven/kursisten/deltageren nødundervisning i form af fjernundervisning
hjemmefra.
 Ved manglende fremvisning af negativt resultat fra pligtmæssig test vil
besøgende samt andre personer med tilknytning til skolen/institutionen
blive bortvist
 Det er ministeriets opfattelse, at skoler og institutioner først bør notere
elever/kursister/deltagere som fraværende, når skolen/institutionen har
været åben i en uge.
 I de tilfælde, hvor eleven/kursisten/deltageren har en positiv test gælder
almindelige regler ved fravær i forbindelse med sygdom. Eleven/kursisten/deltageren vil evt. kunne følge nødundervisning, hvis dette
er tilgængeligt.

Manglende test ift.
ophold på kostafdelinger

Elever/kursister/deltagere på uddannelser med krav om test, som ikke lever
op til dette krav, vil ikke kunne bo på kostafdelinger.

Ved manglende fremvisning af test (ansatte)

Uddannelsestilbud med opfordring til test:
 Idet der er tale om en opfordring, er der ikke krav om fremvisning af resultatet af test og ej heller kontrol af resultatet af test, og dermed heller ikke
konsekvenser ved manglende test
 Den enkelte arbejdsgiver kan dog pålægge en ansat at blive testet for covid19, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af
smitte med covid-19,
 Hvis en ansat pålægges af sin arbejdsgiver at blive testet for covid-19, skal
det så vidt muligt gennemføres i den ansattes sædvanlige arbejdstid. Er det
ikke muligt at gennemføre en pålagt test i den ansattes sædvanlige arbejdstid, skal den ansatte kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på
testen. Endvidere skal den ansatte have dækket eventuelle rimelige udgifter,
der afholdes i forbindelse med gennemførelsen af en pålagt test.
 En ansat, der ikke efterkommer et pålæg om test vil kunne mødes med
ansættelsesretlige sanktioner,

I tilfælde af positivt
testresultat

Følgende elevgrupper vil dog kunne bo på kostafdelinger på trods af, at de
ikke lever op til testkravet:
 Elever, kursister og deltagere, der er undtaget for nedlukningen, hvis dette
er begrundet i helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige
behov hos eleven, kursisten eller deltageren, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.
 Børn, unge og andre elever, deltagere og kursister indskrevet på kostskoler,
skolehjem og lignende, hvis forældre eller de pågældende selv har bopæl
eller sædvanlig bolig i Grønland, på Færøerne eller i udlandet, hvis forholdene i hjemmet skønnes at nødvendiggøre, at barnet, den unge, eleven, deltageren eller kursisten ikke hjemsendes, eller hvis den pågældende ikke har
et reelt alternativ til at opholde sig på kostskole m.v.
 Unge, der deltager i Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser
(TAMU).
 Personer, som er henvist til undervisning efter lov om specialundervisning
for voksne, for hvem undervisning alene kan ske ved fysisk fremmøde.

På uddannelsestilbud med krav om test af de ansatte:
 For ansatte, der ikke frivilligt lader sig teste, er det op til den lokale ledelse,
hvilke ansættelsesretlige konsekvenser det skal have, hvis medarbejderen
uberettiget nægter at lade sig teste, jf. Lov om arbejdsgiveres adgang til at
pålægge lønmodtagere at blive testet for covid-19 m.v.
Eleven/kursisten/deltageren, den ansatte og den besøgende skal følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer ift. selvisolation mv.
For information om håndtering af smitte henvises der til følgende vejledninger fra Sundhedsstyrelsen:
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 Håndtering af smitte med COVID-19 i grundskoler
 Håndtering af smitte på efterskoler, højskoler, frie fagskole, kostafdelinger på fri- og privatskole
 Håndtering af smitte med COVID-19 på ungdoms-, voksen- og videregående uddannelser
For information om håndtering af positivt svar på hurtigtest (antigentest)
henvises der til følgende vejledninger fra Sundhedsstyrelsen:
 Anbefalinger for brug af hurtigtest
 Hvad skal du gøre, hvis du bliver testet positiv med en hurtigtest?
Ved et positivt testresultat skal det indberettes til Styrelsen for Patientsikkerheds Coronaopsporingen på tlf. 32320511, tast 7. Her skal oplyses borgerens
navn, cpr-nummer og telefonnummer samt dato, test-type og teststed. Indberetningen skal ske med det samme. Se hele processen for håndtering af et
positivt testresultat i ”Vejledning til gennemførelse af selvpodning under
supervision”.
Ved et positivt testresultat af elever på efterskoler og andre kostafdelinger har
skolen mulighed for at få foretaget en supplerende PCR-test, så de kan undgå
at hjemsende eleven pga. et falsk positivt svar. Det forudsættes, at skolerne
bruger en privat leverandør, som kan give svar inden for 12 timer. Såfremt
svaret fra den private leverandør af PCR-test er positivt, skal der tages yderligere en PCR-test i regi af TestCenter Danmark mhp. sekventering, og evt.
yderligere smitteopsporing.

Testkapacitet

Regler for samtykke

Herefter gælder ovenstående regler ift. krav eller opfordring til at lade sig teste
test afhængigt af, hvilken uddannelse der er tale om, dvs. der er opfordring
om test i grundskolen, specialtilbud og STU, mens der er krav om test på
øvrige uddannelser.
Kommunerne stiller tilstrækkelig lokal testkapacitet til rådighed enten på
skolerne eller i umiddelbar nærhed heraf på grundskoleområdet inkl. fri- og
privatskoler, og allerede åbne specialundervisningstilbud, STU, men ekskl.
efterskoler og frie fagskoler.
Fra den 15. april 2021 skal ungdoms- og voksenuddannelser samt efterskoler
og frie fagskoler skal have etableret kapacitet til at forestå selvpodning under
supervision. Skolen eller institutionen kan etablere kapaciteten i samarbejde
med en eller flere andre skoler og institutioner. Virksomhedsforlagt undervisning er undtaget fra kravet om at stille testkapacitet til rådighed.
Udførelse af en test ved superviseret selvpodning kan kun ske ved frivillig medvirken
fra den person, som testes.
En person, der er fyldt 15 år, kan selv give sit samtykke til frivilligt at deltage i
en sådan test.
Det betyder, at i tilfælde, hvor en elev m.v., der er fyldt 15 år, henvender sig til
skolens testpersonale og anmoder om at blive testet, vil dette anses som et
tilstrækkeligt samtykke til frivilligt at deltage i testen. Det samme vil være
tilfældet i de tilfælde, hvor det er skolens testpersonale, der henvender sig til
eleven m.v., og hvor eleven m.v. mundtligt eller ved sin adfærd må anses at
have accepterer testningens gennemførelse.
I de få tilfælde, hvor skolen eller institutionen skal foretage en test ved superviseret selvpodning af en person under 15, år, skal skolen eller institutionen
sikre sig, at forældrene forinden er informeret om testningen. Det anses for at
være tilstrækkeligt, at forældrene via kommunikation fra skolen/institutionen
er blevet bekendt med, at test foretages på skolen/institutionen samt har
modtaget fyldestgørende information herom.
For så vidt angår samtykke til test, der ikke foregår ved superviseret selvpodning, og
derfor foregår ved eller på delegation af autoriseret sundhedspersonale, fx en
PCR-test udført af en privat leverandør på en efterskole efter et positivt
testresultat fra en antigentest ved superviseret selvpodning, gælder følgende:
 En elev, der er fyldt 15 år, kan selv give informeret samtykke til en sådan test. Såfremt eleven henvender sig til testpersonalet og anmoder
om at blive testet, vil dette anses som et tilstrækkeligt samtykke.
 Test af elever, der er under 15 år, kræver, at forældremyndighedens indehaver giver sit samtykke. Den poder, der udfører testen på lægefaglig
delegation, skal sikre sig, at der foreligger fornødent samtykke, inden
testen udføres.

Øvrige spørgsmål ift.
retningslinjer herunder
nødundervisning,
hygiejne, rengøring,

Der henvises til de generelle retningslinjer vedr. genåbning.
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værnemidler mv
Retningslinjer ift.
dagtilbud
Håndtering af persondata

Der henvises til særskilte retningslinjer vedrørende dagtilbud.
Når kommunerne og skolerne/institutioner behandler og indberetter testdata
skal de sikre, at behandlingen sker i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Herunder bl.a. at data håndteres fortroligt og slettes hurtigst muligt,
når det er indberettet samt at krav til oplysningspligt iagttages i relation til
elever/kursister/deltagere og forældre mv.
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