
 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

  

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    

 

 

 
 

 

       

       

      

   
 

Retningslinjer for fejring af uddannelsesafslutning på 
skoler og uddannelsesinstitutioner samt studenterkørsel 

Disse retningslinjer vedrører arrangementerne sidste skoledag, 

translokation, dimission og anden uddannelsesafslutning. Det vedrører 

uddannelsesafslutning på alle uddannelsesområder på Børne- og 

Undervisningsministeriets område, hvor skolen eller institutionen 

sammen med eleven/den studerende, og eventuelt pårørende, markerer 

afslutningen af uddannelse. Retningslinjerne anvendes parallelt på de 

videregående uddannelser. Desuden omfatter retningslinjerne 

studenterkørsel. 

Retningslinjerne er målrettet ledelse og bestyrelser, medarbejdere og 

elever og studerende på skoler og institutioner på Børne- og 

Undervisningsministeriets område. Desuden er de relevante for forældre 

i forbindelse med håndtering af studenterkørsel. 

Det bemærkes, at retningslinjerne kan blive justeret. 

Ministeren 

Frederiksholms Kanal 25 

1220 København K 

Tlf. nr.: 32 92 50 00 

E-mail: uvm@uvm.dk 

www.uvm.dk 

CVR nr.: 20453044 

3. juni 2021 

Sags nr.: 21/09098 

Retningslinjer for uddannelsesafslutning på skoler og institutioner pr. 3.6.2021 

Generelle 

sundhedsfaglige 

retningslinjer 

Skolen/institutionen skal  sikre,  at  de sundhedsmæssige anbefalinger  og  

retningslinjer  kan følges  af  den enkelte og skolen/institutionen som helhed.  

Alle bør  derfor  først  og fremmest  iagttage grundelementerne  i  forebyggelse af  

smittespredning, der  i  prioriteret  rækkefølge er:   

1.  Isolation  af  smittede personer  med  fokus  på  at  bryde smittekæder  gennem  

brug af  fokuseret  screening, test  ved  symptomer  og  effektiv  smitteopsporing  

2.  Reduktion  af  dråbesmitte med  fokus  på  ansigt-til-ansigt  kontakt,  

hosteetikette,  afstand,  antal,  hyppighed,  varighed,  luftskifte og  brug af  

barrierer  

3.  Reduktion  af  kontaktsmitte med  fokus  på  håndhygiejne  og rengøring af  

kontaktpunkter   

Forud for deltagelse i arrangementer på skolen eller institutionen testes elever, 

kursister, deltagere, ansatte og gæster efter de nuværende retningslinjer for 

COVID-19 test for grundskoler, efterskoler og ungdoms- samt 

voksenuddannelser. 

Der  henvises  i  øvrigt  til:  

  Sundhedsstyrelsens  anbefalinger  i  "COVID-19:  Forebyggelse af  

smittespredning":  https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning
www.uvm.dk
mailto:uvm@uvm.dk


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forebyggelse-af-smittespredning.  

  Sundhedsstyrelsens  anbefalinger  for  håndtering af  smittespredning i  

dagtilbud,  skoler  og uddannelsesinstitutioner.  

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Retningslinje---Haandtering-af-

smitte-uddannelser 

  Sundhedsstyrelsens  regningslinjer  for  smittehåndtering på  grundskoler:  

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Retningslinje---Smitte-i-

grundskoler  

  Spørgsmål-svar  på  uvm.dk:  https://www.uvm.dk/aktuelt/i-

fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-

19/spoergsmaal-og-svar   

Test For  arrangementer  på  grundskoler  følges  anbefalingen  om,  at  der  for  fremmøde/  

ophold  på  skolen er  en kraftig opfordring til,  at  elever,  ansatte og besøgende har  

gennemført  en coronatest  inden for  de  seneste 72  timer.   

For  arrangementer  på  efterskoler,  ungdoms- og voksenuddannelser  samt  

videregående uddannelser  gælder,  at  fremmøde/ophold  på  skolen/institutionen 

er  betinget  af,  at  elever,  studerende,  ansatte  og besøgende  samt  andre  personer  

med  tilknytning  til  skolen/institutionen  har  dokumentation  for  gennemført  test  

inden for  de  seneste  72  timer  med  mindre,  man er  undtaget  testkravet,  fx  ved  

gennemført  vaccinationsforløb.  .  

Deltagere Fejringer  af  uddannelsesafslutning translokation/dimission,  som foregår  

indendørs  med  siddende gæster,  vil  kunne gennemføres  med  op  til  500  personer  

efter  de gældende regler  for  det  store forsamlingsforbud,  der  er  gældende  på  

skoler  og uddannelsesinstitutioner.   

Deltagerne  anbefales  at  bære værnemidler  fx  mundbind,  når  de  ikke sidder  på  

deres  plads.  Såfremt  skolen/  institutionen har  retningslinjer,  der  stiller  krav  om 

brug af  værnemidler,  skal  deltagerne  følge disse.  

Der  gælder  et  arealkrav  på  mindst  2  m2  pr.  personer,  og  der  holdes  mindst  1  

meters  afstand  mellem  deltagere,  som ikke er  i  familie med  hinanden.   

Der  bør  være fokus  på  udluftning.   

Huebegivenhed  for  de afsluttende  elever  kan  gennemføres  indendørs  med  

mulighed  for  5  gæster  pr.  elev.  Herefter  kan eleven fejre huebegivenheden  i  et  

afgrænset  område  og gerne udendørs.   

Deltagerne  gøres  forud  for  arrangementet  bekendt  med,  at  man ikke skal  møde 

op,  hvis  man har  symptomer  på  COVID-19  eller  er  nær  kontakt  til  en person,  

som er  smittet  med  COVID-19.  Desuden gøres  deltagerne bekendt  med  

retningslinjer  for  hygiejne,  retningslinjer  for  test  og skolens/institutionens  

anvisning vedrørende arrangementets  afholdelse mv.   

Hvis  man selv  eller  ens  nærmeste familiemedlemmer  er  i  en særlig risikogruppe,  

bør  man tage særlige forholdsregler.   

Der  afholdes  ikke årgangsfester  eller  klassefester  på  skoler  og institutioner,  da  de 

sundhedsfaglige retningslinjer  i  disse situationer  kun vanskeligt  kan overholdes  i  

praksis.  

 

Plan for arrangementets 

afholdelse 

Skolen/institutionen bør  opstille en klar  plan for  arrangementets  afholdelse fra  

start  til  slut,  som  tager  højde  for:   

  At  afholdelsen bør  ske med  tilstrækkelig plads  til  at  holde mindst  1  meters  

afstand  mellem  deltagere,  der  ikke er  fra s amme  familie.  Dog  mindst  2  

meters  afstand  ved  sang, råb,  bevægelsesaktiviteter  eller  ved  ophold  i  
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https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning
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lukkede rum  med  begrænset  bevægelsesrum,  dårlig udluftning mv.   

  Afgrænsning af  arrangementets  tidsmæssige varighed.  

  Tydelige indgange og udgange  for  arrangementet,  og  hvor  og hvordan 

deltagerne  kan færdes.   

Rengøring og hygiejne Forud for arrangementet sikres grundig rengøring af alle lokaler. 

Der skal være nem adgang til håndhygiejne. 

Der skal være skærpet opmærksomhed på håndhygiejne ved karamelkast sidste 

skoledag. Karamelkast skal foregå klassevist, og afgangselever bør holde afstand 

til elever i de klasser, hvor de kaster karameller. 

Udskænkning og 

servering 

Hvis  skolen/institutionen vurderer,  at  der  bør  være udskænkning/servering bør  

følgende  forholdsregler  tages:   

  Der  bør  være fokus  på  god  håndhygiejne  

  Maden/snacks  serveres  enten som  portionsanretninger  eller  ved  bordene.  

Buffeter  kan betjenes  af  personale eller  få u dvalgte elever.  

  Udskænkning af  alkohol  til  unge over  18  år  og gæster  til  arrangementerne 

bør  begrænses.  

Retningslinjer for studenterkørsel pr. 3.6.2021 

Forberedelse af Studenterkørsel  i  åbne og lukkede  vogne  el.lign. kan gennemføres,  også s elvom  

der  ikke kan holdes  den  afstand,  som ellers  er  anbefalet  af  

sundhedsmyndighederne.  
studenterkørsel 

Der  henvises  i  øvrigt  også t il  Færdselsstyrelsens  regler  for  eksamenskørsel:  

https://www.fstyr.dk/da/Krav-til-køretøjer/Regler-om-eksamenskørsel.   
 

Ved  planlægning af  ruten  bør  man  forsøge at  reducere den  tid,  hvor  der  er  

kontakt  mellem  de  kørende og øvrige personer,  fx  ved  varigheden af  det  enkelte 

besøg og antallet  af  besøg. Der  bør  tages  hensyn til,  hvis  nogle familier  af  

forskellige årsager  eventuelt  ikke ønsker  besøg, men til  gengæld  gerne vil  have 

anden mulighed  for  at  fejre de unge på  ruten i l øbet  af  turen.   

 

Elever,  forældre  og arrangører  har  et  særligt  ansvar  for  at  bidrage til,  at  

studenterkørsel  holdes  på  en måde,  så  de sundhedsfaglige anbefalinger  følges  i  

det  omfang,  det  er  muligt,  jf.  de  generelle  sundhedsfaglige  retningslinjer.   

Det  anbefales,  at  deltagere i  studenterkørselsarrangementer  lader  sig teste  for  

COVID-19  forud  for  deltagelse i  arrangementet.  

Studenterkørsler  er  private begivenheder,  og institutionerne  har  ikke ansvaret  for  

afviklingen  af  dem.   

Klassevist Det anbefales, at arrangementet holdes udelukkende med klassen under hele 

arrangementets varighed. Man anbefales således at undgå at mødes med andre 

unge på dagen, også selvom det er af kortere varighed som ved traditionsbundne 

samlingspunkter. 

Person i særlig risiko Hvis man selv eller ens nærmeste familiemedlemmer er i en særlig risikogruppe, 

bør man tage særlige forholdsregler., fx ved ikke at deltage, undlade besøg i 

hjemmet eller ved ekstra opmærksomhed på overholdelse af anbefalinger om 
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afstand og hygiejne. 
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