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Genåbning af videnpædagogiske aktivitetscentre m.fl. den 21. april 

Med bekendtgørelse nr. 675 af 19. april 2021 om restriktioner for lokaler 

og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på videnpædagogi-

ske aktivitetscentre og lignende på Børne- og Undervisningsministeriets 

område i forbindelse med håndtering af covid-19 er lukning af lokaler for 

offentligheden på videnpædagogiske aktivitetscentre m.fl. ophævet fra 

den 21. april 2021. 

 

Bekendtgørelsen findes i Retsinformation på adressen https://www.rets-

information.dk/eli/lta/2021/675 

 

Med bekendtgørelsen kan der således fra den 21. april 2021 også holdes 

åben i lokaler og ikke som hidtil kun lokaliteter på videnpædagogiske ak-

tivitetscentre m.fl. under overholdelse af de fastsatte vilkår. 

 

Der skal ved genåbningen følges de af Kulturministeriet til enhver tid 

gældende ”Retningslinjer for museer, kunsthaller, videnspædagogiske ak-

tivietscentre, zoologiske anlæg/akvarier, biblioteker, arkiver og lignende, 

hvor publikum er i bevægelse”, der findes på Kulturministeriets hjemme-

side på adressen https://kum.dk/aktuelt/covid-19/retningslinjer-for-

genaabning under Kulturinstitutioner. 

 

Opmærksomheden skal endvidere henledes på, at der ifølge bekendtgø-

relsen for at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 gælder en 

række restriktioner, herunder bl.a. med hensyn til: 

 

 Arealkrav, indretning for minimere smittefare ved at der kan holdes 

afstand, opsætning af informationsmateriale, medarbejdernes over-

holdelse af Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og 

hensigtsmæssig adfærd og adgang til vand og sæbe eller hånddesin-

fektion. Der henvises til bekendtgørelsens § 2. 

Se i øvrigt plakater og andet materiale fra Sundhedsstyrelsen på 

adressen 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/675
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/675
https://kum.dk/aktuelt/covid-19/retningslinjer-for-genaabning
https://kum.dk/aktuelt/covid-19/retningslinjer-for-genaabning
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https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte/Plakater-og-andet-

materiale 

 

 Krav om brug af mund eller visir for besøgende, tilskuere og lig-

nende på 12 år og derover. Der er undtagelser i forhold visse grup-

per. Der henvises til bekendtgørelsens kapitel 3. 

Bemærk, at der er krav om opsætning af informationsmateriale. Der 

henvises derom til bekendtgørelsens § 9, nr. 1. 

 

 Adgang til lokaler og lokaliteter forudsætter fremvisning af corona-

pas. Der er undtagelser i forhold visse grupper. Der henvises til be-

kendtgørelsens kapitel 4. 

Bemærk, at der er krav om opsætning af informationsmateriale. Der 

henvises derom til bekendtgørelsens § 14, nr. 1. 

Der er nærmere vejledning om coronapas på https://virksomheds-

guiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavi-

rus_og_din_virksomhed/ydelser/krav-om-fremvisning-af-corona-

pas/609256cd-e3c6-4daa-a219-76b3d1d7e59c/ 

 

Det bemærkes, at videnpædagogiske aktivitetscentre m.fl. er omfattet af 

ordningen med lokale nedlukninger som følge af smitte med covid-19. 

Der henvises til bekendtgørelsens kapitel 5. 

 

Eventuelle spørgsmål til bekendtgørelsen kan sendes til aarjk@uvm.dk . 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ole Hvilsom Larsen 

Kontorchef 
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