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Retningslinjer, anbefalinger og restriktioner for grundskoler i Ishøj Kommune 

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

Retningslinjer, restriktioner og anbefalinger er gældende fra og med den 15. 
februar 2021 til og med den 28. februar 2021. 

Skoler omfattet af 
retningslinjerne, anbe-
falingerne og  restrikti-
onerne 

Alle folkeskoler, fri- og privatskoler, SFO, fritidshjem, klubtilbud og ung-
domsskoler i kommunen. 

Fremmøde og  
nødpasning 

Regler: 
 
Fremmøde: 
Elever i grundskolen må ikke modtages på skolen eller i SFO, fritidshjem eller 
klubtilbud og skal derfor modtage nødundervisning uden fysisk tilstedeværel-
se.  
 
Følgende elever er dog undtaget og skal derfor fortsat modtages på skolen og 
i videst mulige udstrækning modtage almindelig undervisning: 
1) Elever, hvis dette er begrundet i særlige sociale, pædagogiske eller 

behandlingsmæssige behov hos eleven, herunder begrundet i forholdene 
i hjemmet. 

2) Elever i specialskoler og specialklasser efter folkeskoleloven, ungdoms-
skolens heltidsundervisning efter ungdomsskoleloven og andre lignende 
tilbud.  

3) Elever, der er omfattet af krav om sprogprøver, jf folkeskolelovens § 
11a, hvis det vurderes, at eleven har særlige behov, der nødvendiggør, at 
skolen stadig modtager eleven til undervisning ved fysisk tilstedeværelse 
på skolen 

4) Elever, når de deltager i prøver og eksamener 
 

Hvis det ikke er muligt inden for de gældende sundhedsfaglige anbefalinger og 
restriktioner at give elever, der er undtaget fra hjemsendelse, almindelig 
undervisning, overgås til nødundervisning. 
 
Nødpasning: 
Kommunalbestyrelsen etablerer nødpasning til børn i børnehaveklasse og 1.-4 
klasse, der ikke må modtages i skole, SFO, fritidshjem og klubtilbud. Private 
tilbud står til rådighed for kommunalbestyrelsen for nødpasning af de børn, 
der er optaget i de private tilbud. 
 

 Herudover kan fri- og privatskoler selv etablere nødpasning for deres egne 
elever i børnehaveklasse og elever i 1.-4. klasse. Dette er dog frivilligt for den 
enkelte skole. Hvis skolen ikke tilbyder nødpasning, vil dens elever være 
omfattet af kommunalbestyrelsens nødpasningsordning og de kriterier herfor, 
som kommunalbestyrelsen har fastlagt. Hvis skolen ikke tilbyder nødpasning, 
skal skolen stå til rådighed for kommunalbestyrelsen for nødpasning af de af 
skolens elever, som kommunalbestyrelsen anviser til nødpasning. 

  

 Nødpasningen skal så vidt muligt foregå i vante rammer og i øvrigt understøt-
te barnets eller den unges trivsel og tryghed.  
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 Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne for nødpasningen og herunder 
kriterier for udvælgelse af børn og unge, der tilbydes nødpasning. Rammerne 
offentliggøres på kommunens hjemmeside.  
 

 Kommunalbestyrelsens kriterierier for tilbud om nødpasning skal omfatte: 

 Børn indskrevet i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre er i 
beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er 
hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra. 

 
Kan kommunalbestyrelsen på grund af personale- eller kapacitetsmæssige 
udfordringer ikke stille det nødvendige antal pladser i nødpasning til rådighed, 
skal kommunalbestyrelsen prioritere børn, hvis forældre varetager samfunds-
kritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale 
tilbud, sikring af infrastruktur, politi, undervisning, pasning, den offentlige 
administration eller transport- og forsyningsvirksomheder. 

Generelle sundhedsfag-
lige anbefalinger  

Der henvises til Retningslinjer for grundskoler, gældende for alle grundskoler i 
landet fra og med den 8. februar 2021. 
  

Håndtering af smittetil-
fælde 

Der henvises til Retningslinjer for grundskoler, gældende for alle grundskoler i 
landet fra og med den 8. februar 2021. 
 

Anbefalinger om hygi-
ejne, rengøring og 
udluftning 

Der henvises til Retningslinjer for grundskoler, gældende for alle grundskoler i 
landet fra og med den 8. februar 2021. 
 

Regler og anbefalinger 
for organiseringen af 
undervisning og andre 
aktiviteter  

Der henvises til Retningslinjer for grundskoler, gældende for alle grundskoler i 
landet fra og med den 8. februar 2021. 

Mundbind og visir  Der henvises til Retningslinjer for grundskoler, gældende for alle grundskoler i 
landet fra og med den 8. februar 2021. 
 

Regulering af under-
visning, herunder 
nødundervisning, og 
overgangen til alminde-
lig undervisning 

Regler:  
Skoler, der nødunderviser, skal følge reglerne om nødundervisning , jf. dagtil-
bud- og nødundervisningsbekendtgørelsen. Børne- og undervisningsministe-
ren fritager alle skoler (alle klassetrin) fra at indberette til Styrelsen for Under-
visning og Kvalitet, når de følger nødundervisningsreglerne frem til og med 
den 28. februar 2021. 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 nødundervisning. 
 
Anbefalinger:  
På EMU – Danmarks læringsportal findes der gode råd til undervisningen. 

Elevers deltagelse i 
undervisning, herunder 
nødundervisning 
 

Der henvises til Retningslinjer for grundskoler, gældende for alle grundskoler i 
landet fra og med den 8. februar 2021. 

 

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

