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Generelle retningslinjer for grundskoler
Gældende fra og med den 14. juni 2021

Retningslinjer og anbefalinger for grundskoler
Tidspunkt for retningslinjernes, anbefalingernes og restriktioners
ikrafttræden

Skoler omfattet af retningslinjerne, anbefalingerne og restriktionerne
Generelle sundhedsfaglige anbefalinger

Håndtering af smittetilfælde

Test af elever og personale
Mundbind og visir

Automatisk lokal nedlukning ved høj incidens på hhv. sogne- og
kommuneniveau

Retningslinjer og anbefalinger er gældende fra og med den 14. juni 2021. Af
hensyn til bl.a. den praktiske tilrettelæggelse af undervisningen mv. kan implementeringen af lempelserne ske løbende frem til den 1. august 2021.
Opmærksomheden henledes endvidere på følgende supplerende retningslinjer, der kan findes på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside her:

Særskilte retningslinjer om test

Generelle retningslinjer for efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger
på fri- og privatskoler
Alle folkeskoler, fri- og privatskoler, SFO, fritidshjem, klubtilbud og ungdomsskoler.
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
institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område er undtaget fra
Sundhedsstyrelsens generelle afstandsanbefaling.
Anbefaling:
Skolen bør følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hjemsendelse, smitteopsporing og testning ved mistanke og/eller konstateret smitte i forhold til elever, der møder fysisk frem på skolen.
Der henvises til:
 Sundhedsstyrelsens publikation 'Håndtering af smitte med COVID-19 i
grundskoler'.
 Sundhedsstyrelsens publikation 'COVID-19: Opsporing og håndtering af
nære kontakter'
 Sundhedsstyrelsen publikation 'Anbefalinger for brug af antigentest (hurtigtest)'
 Sundhedsstyrelsens pjece 'Info om test af ansatte og elever for COVID-19
på skoler og uddannelsesinstitutioner'
Der henvises til særskilte retningslinjer om test, der kan findes på Børne- og
undervisningsministeriets hjemmeside her.
Regler:
Lærere, pædagoger og øvrigt personale har ret til at anvende visir i grundskolen, SFO, fritidsordning m.m., hvis de pågældende ønsker det. På grundskoleområdet gælder således, at kommuner og skoler ikke kan forbyde lærere, pædagoger og øvrigt personale at anvende visir, hvis de pågældende 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.
Regler:
Kommunalbestyrelserne skal lukke grundskoler, SFO og klubtilbud m.v. midlertidigt i et sogn, når følgende tre forhold er til stede samtidigt:
 Der er er en incidens på mindst 600 smittede med covid-19 pr.
100.000 indbyggere
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 Der er registreret mindst 20 smittetilfælde med covid-19
 Positivprocenten er 3 procent eller derover.
De tre grænseværdier beregnes dagligt over en syvdøgnsperiode begyndende
ni dage før og sluttende tre dage før dagen for beregningen. Kommunalbestyrelsen skal ophæve lukningen, hvis sognet i syv dage i træk er under niveau på
én af de tre parametre.
Kommunalbestyrelserne skal lukke grundskoler, SFO og klubtilbud m.v. midlertidigt i hele kommunen, hvis incidenstallet i kommunen er på mindst 300
smittede med covid-19 pr. 100.000 indbyggere (testkorrigeret). Kommunalbestyrelsen skal ophæve lukningen, hvis kommunen i syv dage i træk har en incidens på under 300 pr. 100.000 borgere. Samtidig vil der fremadrettet skulle
være registreret mindre end 20 smittetilfælde med covid-19 de sidste syv dage,
svarende til kriteriet for automatisk nedlukning af sogne.
Umiddelbart efter nedlukning af et sogn eller en kommune vurderer Styrelsen
for Patientsikkerhed i samarbejde med kommunalbestyrelsen, om påbud for
konkrete skoler og institutioner, herunder fysisk afgrænsede lokaler og lokaliteter, der ikke er i direkte risiko for påvirkning af smitte, skal ophæves.
Kommuner kan udstede midlertidigt påbud om at lukke grundskoler, SFO og
klubtilbud mv., hvis incidenstallet er på mindst 100 smittede med covid-19 pr.
100.000 indbyggere, smitteforebyggende hensyn gør påbuddet nødvendigt, og
kommunen ikke kan afvente påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Kommunalbestyrelsens påbud skal inden for 48 timer forelægges for Styrelsen for
Patientsikkerhed, der vurderer, om der er grundlag for at udstede et påbud.
Styrelsen for Patientsikkerhed kan derudover udstede påbud med restriktioner, herunder lukning af grundskoler, SFO og klubtilbud. Undtagelser fra
disse påbud vil fremgå direkte af påbuddet.
Kommunalbestyrelserne er forpligtet til at etablere nødpasning og give
nødundervisning i form af fjernundervisning ved påbud om nedlukning.
Følgende grupper er undtaget fra kommunalbestyrelsens påbud om nedlukninger på sogne- og kommuneniveau:
 Elever med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.
 Elever på alle klassetrin i specialskoler og specialklasser efter folkeskoleloven, ungdomsskolens heltidsundervisning efter ungdomsskoleloven
og andre lignende tilbud
 Elever, når de deltager i prøver ved fysisk tilstedeværelse på skolen.
Skolerne skal sikre, at elevgrupper, som er undtaget fra forbud mod fremmøde, følger de gældende anbefalinger, der er beskrevet i nærværende dokument.
Udendørs undervisning og trivselsgrupper
Skoler og institutioner, der er lukket ved et midlertidigt påbud, kan modtage
elever til udendørs undervisning.
Skoler og institutioner, der er lukket ved et midlertidig påbud, kan modtage
elever til kortere fysiske udendørs møder i såkaldte trivselsgrupper. Ved sådanne
aktiviteter må lærere/pædagoger mødes med en eller flere elever, dog må det
samlede antal deltagere ikke overstige fem personer. Skolen arrangerer trivselsgrupper for elever, der udviser bekymringstegn på begyndende mistrivsel,
dalende motivation eller elever, hvis forældre har henvendt sig til skolen med
bekymring om barnets trivsel. Det er skolen, der vurderer, om en elev har behov for at deltage i trivselsfremmende undervisningsaktiviteter og derfor skal
tilbydes dette. Der skal være en lærer/pædagog til stede.

Regulering af undervisning, herunder nødundervisning

Mulighed for undervisning ved længere nedlukning
Skoler og institutioner, der har været lukket ned lukket ned i mere end 2 uger
over de seneste 4 uger kan modtage elever under følgende retningslinjer:
 Begrænsning på fremmøde til 50 pct. for elever på alle klassetrin
 Daglige test efter de regler, der gælder for elever fra og med 12 år i
grundskoler mv.
 Anbefaling om undervisning i mindre grupper (max 15 elever) på
grundskoler
Regler:
Skoler omfattet af retningslinjerne skal undervise efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen.
Udvidede frihedsgrader i skoleåret 2021/2022 for folkeskoler
I skoleåret 2021/22 vil folkeskoler og kommuner have mulighed for at fravige
kravene om 1) Udarbejdelsen af elevplaner, 2) Udarbejdelsen af kvalitetsrapporter, og 3) Målsætningen om, at lærerne skal have undervisningskompetence
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i de fag de underviser i (målsætningen om fuld kompetencedækning) og 4) at
konvertere alt understøttende undervisning i skoleåret til andre aktiviteter, der
udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen. Konverteringen af
understøttende undervisning forudsætter således, at de frigivne personaleressourcer fortsat bliver på skolen. Der vil blive udstedt nærmere regler herom.
Omlagt undervisning
Skoler, som ikke er omfattet af nødundervisning, kan omlægge den almindelige 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 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 sundhedsfaglige påbud, retningslinjer eller anbefalinger er nødt til at iværksætte foranstaltninger, 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 undervisning. 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.
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