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Generelle retningslinjer for efterskoler, frie fagskoler  
og kostafdelinger på fri- og privatskoler 

Gældende fra og med den 14. juni 2021 

 

 

Retningslinjer og anbefalinger for efterskoler, frie fagskoler  
og kostafdelinger på fri- og privatskoler 

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

Retningslinjer og anbefalinger er gældende fra og med den 14. juni 2021. Af hen-
syn til bl.a. den praktiske tilrettelæggelse af undervisningen mv. kan implemente-
ringen af lempelserne ske løbende frem til den 1. august 2021. 
 

 Opmærksomheden henledes på følgende supplerende retningslinjer der kan læses 
her på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside::  
Særskilte retningslinjer om test  

Institutioner omfattet 
af retningslinjerne, an-
befalingerne og  re-
striktionerne 

Efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler. 

Generelle sundheds-
faglige anbefalinger  

Anbefalinger: 
Skoler opfordres til at følge anbefalinger i Sundhedsstyrelsens vejleding 'COVID-
19: Forebyggelse af smittespredning', hvor det bl.a. fremgår at man bør have  
skærpet opmærksomhed på grundelementer i forebyggelse af smittespredning, 
der er følgende: 

1. Isolation af smittede personer 
2. Reduktion af dråbesmitte 
3. Reduktion af kontaktsmitte 

 
Der gøres opmærksom på, at alle aktiviteter der er forbundet med skoler og insti-
tutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område er undtaget fra Sund-
hedsstyrelsens generelle afstandsanbefaling. 
indberet 

Håndtering af smitte-
tilfælde 

Anbefalinger: 
Skolen bør følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hjemsendelse, smitteopspo-
ring og testning ved mistanke og/eller konstateret smitte hos elever, der møder 
fysisk frem på skolen. 
 
Der henvises til: 

 Sundhedsstyrelsen: Håndtering af smitte med COVID-19 på efterskoler, høj-
skoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler  

 Sundhedsstyrelsens publikation 'COVID-19: Opsporing og håndtering af 
nære kontakter'  

 Sundhedsstyrelsen publikation 'Anbefalinger for brug af antigentest (hurtig-
test)' 

 Sundhedsstyrelsens pjece 'Info om test af ansatte og elever for COVID-19 på 
skoler og uddannelsesinstitutioner' 

Test af elever og perso-
nale 

Der henvises til særskilte retningslinjer om test, der kan findes på Børne- og un-
dervisningsministeriets hjemmeside her. 
 

Mundbind og visir  Regler: 
Lærere, pædagoger og øvrigt personale har ret til at anvende visir, hvis de pågæl-
dende ønsker det. Lærere, pædagoger og øvrigt personale har ikke fået ret til at 
bære mundbind. Dette er af hensyn til behovet for at kunne sikre, at elever skal 
kunne se og forstå personalets mimik.  

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Retningslinje-vedr_-haandtering-af-smitte-paa-efterskoler-mv
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Retningslinje-vedr_-haandtering-af-smitte-paa-efterskoler-mv
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Opsporing-og-haandtering-af-naere-kontakter
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Opsporing-og-haandtering-af-naere-kontakter
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Anbefalinger-for-brug-af-antigentest
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Anbefalinger-for-brug-af-antigentest
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Onepager-Info-om-test-af-ansatte-og-elever
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Onepager-Info-om-test-af-ansatte-og-elever
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
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Retningslinjer og anbefalinger for efterskoler, frie fagskoler  
og kostafdelinger på fri- og privatskoler 

Automatisk lokal ned-
lukning ved høj inci-
dens på hhv. sogne- og 
kommuneniveau 

Efterskoler og frie fagskoler er undtaget fra automatiske nedlukninger ved høj in-
cidens på sogne- eller kommuneniveau. Der opfordres kraftigt til, at eleverne bli-
ver på skolen under en lokal nedlukning.  
 
Elever på kostafdelinger på fri- og privatskoler er fsva. opholdet på kosttilbuddet 
undtaget fra lokale nedlukninger.  

Regulering af undervis-
ning, herunder nødun-
dervisning 

Regler: 
Skoler omfattet af retningslinjerne skal undervise efter de almindelige bestemmel-
ser i lovgivningen. 
 
Omlagt undervisning 
Skoler, som ikke er omfattet af nødundervisning, kan omlægge den almindelige 
undervisning frem til sommerferien 2021 ud fra hensynet til varetagelse af uddan-
nelsens, fagets eller tilbuddets formål. Der henvises til bekendtgørelse om under-
visning, herunder omlagt undervisning, i skoleåret 2020/21 i tilfælde, hvor der 
ikke er nødundervisning som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med 
covid-19. Bekendtgørelse om omlagt undervisning ophæves pr. 1. august 2021. 
 
Nødundervisning 
Skolen har pligt til at iværksætte nødundervisning, når den for at følge sundheds-
faglige påbud, retningslinjer eller anbefalinger er nødt til at iværksætte foranstalt-
ninger, der helt eller delvist forhindrer almindelig undervisning. Det kan fx være 
ved tilfælde af lokale smitteudbrud på enten skole-, sogne eller kommuneniveau. 
Nødundervisning kan dog kun iværksættes, hvis skolen/institutionen ikke ved 
mindre vidtgående foranstaltninger mod COVID-19 kan give almindelig under-
visning. Det kan fx være ændrede mødetider og opdeling af hold/klasser i mindre 
enheder. Skoler, der nødunderviser, skal følge reglerne om nødundervisning, jf. 
dagtilbud- og nødundervisningsbekendtgørelsen. 
 
Der skal pr. 1. august 2021 indberettes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, 
når der iværksættes nødundervisning. Læs mere her. 
 
Anbefalinger:  
På EMU – Danmarks læringsportal findes der gode råd til undervisningen. 

 

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://www.stukuvm.dk/aktuelt/procedure-for-indberetning-om-noedundervisning-og-dimensionering
https://emu.dk/

