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I tabel 1 beskrives de retningslinjer, der gør sig gældende for genåbning af grundskoler. 
Retningslinjerne er udarbejdet med udgangspunkt i, hvordan genåbningen rent praktisk 
gribes an i forhold til at sikre, at de sundhedsfaglige anbefalinger efterleves, og at de skal 
kunne oversættes konkret og lokalt.  

Tabel 1. Retningslinjer for genåbning af grundskoler 
Elevgrupper om
fattet af genåbning 

Grundskoler genåbnes i første fase for følgende: 
• 0.-5. klasse  
• Elever i specialtilbud, specialklasser, ungdomsskolens heltidsundervisning, 

mv. på alle klassetrin 
• SFO, fritidshjem og klub (for børn til og med 5. klasse) 

Nødundervisning via fjernundervisning fortsætter for alle andre elever. 

Efterskoler, frie fagskoler og øvrige kosttilbud holdes fortsat lukkede, jf. dog hid
tidige undtagelser fra lukningen som fortsat vil gælde 

Tidspunkt for  
genåbning 

Genåbning sker fra den 15. april, når kommunalbestyrelsen ud fra sundhedsmyn
dighedernes retningslinjer vurderer, at ophold for børnene i det enkelte tilbud er 
sundhedsmæssigt forsvarligt. For fri- og privatskoler er det bestyrelsen, der ud fra 
sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderer, hvornår ophold for børnene i 
det enkelte tilbud er sundhedsmæssigt forsvarligt. 

Institutioner om
fattet af genåbning 

Folkeskoler, fri- og privatskoler, specialskoler, interne skoler, regionale specialun
dervisningstilbud, modtagelsesklasser, ungdomsskolens heltidsundervisning samt 
SFO, fritidshjem og klub. 

Omfang af fysisk 
undervisning 

Undervisningen foregår fysisk på skolen, for dem der er omfattet af genåbningen. 
Der kan dog af hensyn til at efterleve de sundhedsfaglige retningslinjer fore
komme visse ændringer af timetal og fysisk tilstedeværelse.  

Sundhedsfaglige 
retningslinjer 

Der henvises til Sundhedsstyrelsens ”Vejledning i forbindelse med genåbning af 
daginstitutioner, dagplejer, skoler og ungdomsuddannelser – COVID-19”. 

Faglige krav til 
indhold af under
visning 

Undervisningen skal i videst muligt omfang leve op til folkeskolelovens krav og 
bestemmelser for så vidt angår fagrækken og Fælles Mål samt forpligtelsen til at 
tilrettelægge undervisningen efter den enkelte elevs behov mv.  

Undervisning på de åbnede skoler vil fortsat være nødundervisning, da det ikke alle 
steder vil være muligt at leve op til almindelige standarder for undervisning, her
under normalt timetal. 

Det er skolens ansvar at prioritere ud fra faglige vurderinger af elevernes behov, 
hvilken undervisning der skal gennemføres.   

Organisering af 
undervisning 

Skolelederen har i samarbejde med kommunen ansvaret for at organisere under
visningen under hensyntagen til de sundhedsfaglige retningslinjer. Der udarbejdes 
i samarbejde med Sundhedsstyrelsen vejledning og gode eksempler herpå. 

Test, prøver og ek
saminer 

Afgangsprøverne i 9.-10. klasse aflyses og erstattes af standpunktskarakterer på 
eksamensbeviset. Standpunktskarakter gives ultimo juni, så der bliver bedre tid til 
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at vurdere eleverne og dække faglige huller samt for at fastholde elevernes motiva
tion. Børne- og Undervisningsministeriet fastsætter de nærmere regler.  

Nationale test gennemføres som planlagt for de elever, der er omfattet af genåb
ningen. For de elever, der fortsat skal modtage nødundervisning via fjernundervis
ning, udskydes nationale test til fraværsperioden. 

Elevers deltagelse i 
undervisningen 

Det er udgangspunktet, at alle elever, der er omfattet af genåbningen, møder op i 
skolen.  

Der henvises til Sundhedsstyrelsens ”Vejledning for gradvis, kontrolleret genåb
ning af skoler og fritidsordninger” for så vidt angår, hvornår en elev skal blive 
hjemme. Der gøres opmærksom på, at vejledningerne løbende kan blive opdate
ret. 

Elever, der efter en konkret individuel vurdering skal blive hjemme, skal modtage 
fjernundervisning. 

En elev vil blive registreret som fraværende, hvis forældrene vælger at holde ele
ven hjemme, uanset at skolen efter dialog forældre og elevens læge har vurderet, at 
eleven skal møde fysisk på skolen. Eleven vil i den situation ikke modtage fjernun
dervisning. 

Skolen registrerer fravær og tilrettelægger selv registreringen, men indberetter ikke 
fraværet til kommunalbestyrelsen. Der trækkes ikke i børnefamilieydelsen som 
følge af fravær. 

Implementering Der etableres en følgegruppe med deltagelse af BUVM (formand), SUM og 
grundskolens interessenter, som løbende drøfter implementering og behov for til
tag.  

Sundhedsstyrelsen vil blandt andet tilrettelægge en række understøttende indsat
ser, herunder udarbejdelse af vejledninger og instrukser til de enkelte ledelser samt 
informationsmaterialer om både adfærd og rengøring. 

BUVM understøtter implementering via bl.a.: 
• Hotline 
• Spørgsmål/svar på ministeriets hjemmeside 
• Pædagogisk og fagligt vejlednings- og inspirationsmateriale på EMU.dk
• Rådgivning fra læringskonsulenter om den konkrete implementering
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