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Indstilling fra Epidemikommissionen 

Emne Videreførelse af gældende regler vedrørende lukning og genåbning mv. af dagtilbud, skoler 
og uddannelsesinstitutioner mv., restriktioner for videnspædagogiske aktivitetscentre 
samt om mundbind på Børne- og Undervisningsministeriets område

Vedkommende 
minister 

Børne- og Undervisningsministeren

Andre relevante 
ministerier

Sundhedsministeriet

Problemstilling Børne- og undervisningsministeren har anmodet Epidemikommissionen om at afgive en 
indstilling om forlængelse af gældende regler på Børne- og Undervisningsministeriets 
område:

- lukning og genåbning m.v. samt andre særlige restriktioner for dagtilbud, skoler og 
uddannelsesinstitutioner m.v.

- krav om mundbind m.v. i dagtilbud, på skoler og uddannelsesinstitutioner m.v.
- restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på 

videnspædagogiske aktivitetscentre og lignende

Det er en videreførelse af regler, som Epidemikommissionen tidligere har afgivet indstilling 
om.

Lukning og genåbning m.v.
De gældende regler om lukning og genåbning m.v. giver alle elever, kursister og deltagere på 
Børne- og Undervisningsministeriets område mulighed for at møde frem til undervisning på 
deres skoler og uddannelsesinstitutioner, samt i skolefritidsordninger m.v. Elever, kursister 
og deltagere skal modtages med fuldt fremmøde på følgende dagtilbud, skole og 
uddannelsesinstitution mv.:

- Alle (dvs. private og offentlige) daginstitutioner, puljeordninger, privatinstitutioner, 
kommunal og privat dagpleje, obligatoriske tilbud og private pasningsordninger 
efter dagtilbudsloven

- Alle (dvs. private og offentlige) folkeskoler, fri- og privatskoler, SFO, fritidshjem, 
klubtilbud og ungdomsskoler

- Alle ((dvs. private og offentlige) ungdoms- og voksenuddannelser, aktiviteter 
omfattet af indtægtsdækket virksomhed samt ophold på kostafdeling

Hertil kommer de lokale nedlukninger som følge af model for automatisk nedlukning af 
sogne eller kommuner, ligesom der kan være udstedt påbud af Styrelsen for 
Patientsikkerhed mv.

Krav om mundbind m.v. i dagtilbud, på skoler og uddannelsesinstitutioner m.v.
De gældende regler om brug af mundbind i daginstitutioner mv. indebærer bl.a., at 
besøgende på 12 år eller derover skal bære mundbind, når de befinder sig inden for i 
dagtilbud, grundskoler og SFO mv., og at ansatte og elever mv. på 12 år eller derover med 
visse undtagelser skal bære mundbind, når de befinder sig inden for på ungdoms- og 
voksenuddannelser. Hertil kommer, at personalet og andre person tilknyttet dagtilbud, 
grundskoler SFO mv. har ret til at anvende visir, mens personalet og andre personer med 
tilknytning til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner har ret til at anvende mundbind 
og visir. Besøgende og elever mv. kan bortvises, hvis de uberettiget ikke anvender 
mundbind.
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Restriktioner på videnspædagogiske aktivitetscentre og lignende
Børne- og Undervisningsministeriet yder tilskud til en række ikke-undervisningsinstitutioner. 
Der er dels tale om videnpædagogiske aktivitetscentre, dels en række andre institutioner. 

De gældende regler regulerer adgangen til videnspædagogiske aktivitetscentre og indebærer 
bl.a., krav til kvadratmeter ift. antal besøgende og indretning af lokaler, krav om at 
besøgende mv. på 12 år og derover skal bruge mundbind eller visir, og krav om coronapas 
for at opnå adgang til centret.

De videnspædagogiske aktivitetscentre er desuden omfattet af modellen for automatisk 
nedlukning af sogne og kommuner.

Epidemi-
kommissionens
indstilling

Epidemikommissionen indstiller, at der sker en videreførelse af de gældende regler på Børne- 
og Undervisningsministeriets område om:

- lukning og genåbning m.v. samt andre særlige restriktioner for dagtilbud, skoler og 
uddannelsesinstitutioner m.v.

- krav om mundbind m.v. i dagtilbud, på skoler og uddannelsesinstitutioner m.v.
- restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på 

videnspædagogiske aktivitetscentre og lignende

Epidemikommissionen noterer sig, at der, jf. aftale om udmøntning af genåbning pr. 21. maj 
2021, primo juni skal fremlægges en plan for udfasning af krav om mundbind.

Epidemikommissionen lægger vægt på, at smittesituationen løbende følges medhenblik på 
at vurdere, om der er grundlag for at allerede fastsatte regler videreføres, ændres eller 
ophæves.


	Indstilling fra Epidemikommissionen til BUVM (D1757898).docx

