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Retningslinjer for grundskoler og ungdoms- og voksenuddan-

nelser på Bornholm og ikke-brofaste øer 

 
Gældende fra og med den 12. april 2021 

Retningslinjer suppleres løbende med information via FAQ. 

 
Retningslinjer, anbefalinger og restriktioner for grundskoler og ungdoms- og voksenud-

dannelser på Bornholm og ikke-brofaste øer 

Tidspunkt for retnings-
linjernes, anbefalinger-
nes og restriktioners 
ikrafttræden 

Retningslinjer, restriktioner og anbefalinger er gældende fra og med den 12. 
april 2021. 

Skoler og institutioner 
omfattet af retningslin-
jerne, anbefalingerne 
og  restriktionerne 

Grundskoleområdet 
Alle folkeskoler, fri- og privatskoler, SFO, fritidshjem og klubtilbud 
 
Der henvises til særskilte retningslinjer for efterskoler, frie fagskoler og kostaf-
delinger på fri- og privatskoler. 
 
Ungdoms- og voksenuddannelsesområdet 
Alle offentlige gymnasier, udbydere af erhvervsuddannelser, offentlige og pri-
vate udbydere af AMU, private gymnasier, herunder tilhørende kostafdelinger 
på ungdoms- og voksenuddannelser, TAMU, udbydere af specialundervisning 
for voksne, FGU og STU, voksenuddannelsescentre og deres driftsoverens-
komstparter.  

Fremmøde Bornholm  
Alle elever, kursister og deltagere i grundskolen og på ungdoms- og voksenud-
dannelser kan fremmøde. 
 
Ikke-brofaste øer 
Alle elever i grundskolen kan fremmøde. Elever, kursister og deltagere på ung-
doms- og voksenuddannelser følger fremmødet i retningslinjerne for den 
landsdel, som øen ligger i. 
 
Se oversigt på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside for, hvilke 
øer, der er omfattet af kategorien ikke-brofaste øer, her. 
 
Test: 
Fremmøde for elever fra og med 12 år i grundskolen samt på ungdomsuddan-
nelser og voksenuddannelser sker under henholdsvis opfordring og krav om 
test. I grundskolen er der tale om opfordring om test, og på de øvrige områder 
er der krav om test. Der henvises til særskilte retningslinjer for test. Samme 
opfordring og krav gælder for medarbejdergrupper på de respektive skoler og 
uddannelsesinstitutioner. 

Elevers og personales 
bevægelse til/fra de 
omfattede øer 

 
Grundskoler, SFO, fritidsordninger m.v. samt FGU, ungdoms- og voksenud-
dannelser på de omfattede øer kan modtage elever/kursister/deltagere, der 
både har bopæl på de omfattede øer, eller som bor eller opholder sig uden for 
de omfattede øer. Tilsvarende gælder for lærere og øvrigt personale. 

Automatisk lokal ned-
lukning ved højt inci-
denstal i kommune el-
ler sogn 

Der henvises til de generelle sektorspecifikke retningslinjer. 

Generelle sundhedsfag-
lige anbefalinger  

Der henvises til de generelle sektorspecifikke retningslinjer. 

Test af elever og perso-
nale 

Der henvises til særskilte retningslinjer om test.  
 

Håndtering af smittetil-
fælde 

Der henvises til de generelle sektorspecifikke retningslinjer. 

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
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/overblik-over-genaabning
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/overblik-over-genaabning
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
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Anbefalinger om hygi-
ejne, rengøring og ud-
luftning 

Der henvises til de generelle sektorspecifikke retningslinjer. 

Regler og anbefalinger 
for organiseringen af 
undervisning og andre 
aktiviteter  

Der henvises til de generelle sektorspecifikke retningslinjer. 

Mundbind og visir  Der henvises til de generelle sektorspecifikke retningslinjer. 

Regulering af undervis-
ning, herunder nødun-
dervisning, og overgan-
gen til almindelig un-
dervisning 

Regler:  
Skoler, der nødunderviser, skal følge reglerne om nødundervisning, jf. dagtil-
bud- og nødundervisningsbekendtgørelsen.  
 
Børne- og undervisningsministeren fritager indtil videre alle skoler (alle klasse-
trin) fra at indberette til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, når de følger 
nødundervisningsreglerne.  
 
Hvis skolen igen kan give almindelig undervisning samtidig med, at skolen 
uden behov for særlige tiltag kan følge relevante sundhedsfaglige anbefalinger 
og retningslinjer som følge af covid-19, ophører pligten til at give nødunder-
visning. 
 
Skoler, som ikke er omfattet af nødundervisning, kan omlægge den alminde-
lige undervisning frem til sommerferien 2021 ud fra hensynet til varetagelse af 
uddannelsens, fagets eller tilbuddets formål. Der henvises til bekendtgørelse 
om undervisning, herunder omlagt undervisning, i skoleåret 2020/21 i til-
fælde, hvor der ikke er nødundervisning som led i forebyggelse og afhjælpning 
i forbindelse med covid-19. 
 
Anbefalinger:  
På EMU – Danmarks læringsportal findes der gode råd til undervisningen. 

Elevers deltagelse i un-
dervisning, herunder 
nødundervisning 

Der henvises til de generelle sektorspecifikke retningslinjer. 

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/629
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/629
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/508
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/508
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/508
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/508
https://emu.dk/

