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Indstilling fra Epidemikommissionen 

Emne Yderligere genåbning på skoleområdet

Minister Børne- og undervisningsministeren

Problemstilling Epidemikommissionen har vurderet, om der på forsvarlig vis kan ske en 
yderligere genåbning af grundskolen, enten som en udvidelse af den geografiske 
differentierede genåbning til ligeledes at gælde 5.-8. klasse eller som en 
landsdækkende model med mulighed for fremmøde én gang om ugen til 
udendørs undervisning for 5.-8. klasse samt 9. – 10. klasse i de områder, der er 
ikke genåbnet for afgangselever, eller en kombination. Tilsvarende har 
Epidemikommissionen vurderet, om der kan ske en tilsvarende genåbning for 
ungdomsuddannelser, herunder EUD, som dermed vil kunne møde til udendørs 
undervisning én gang om ugen. 

Epidemikommissionens 
indstilling 

Epidemikommissionens indstilling er, som supplement til de øvrige restriktioner 
på området, at:

 Der kan foretages en yderligere genåbning ud fra en model, hvor elever i 
5. – 8. klasse i de landsdele, hvor der er åbnet for afgangselever, og i 5. – 
8. klasse samt afgangselever i de landsdele, hvor der ikke er åbent for 
afgangselever, kan møde frem til udendørs undervisning én gang om 
ugen. Der bør fremvises negativ test, der er maksimalt 72 timer gammel 
ved fremmødet, jf. samme model som ved åbning for afgangsklasser i 
grundskolen. Ved tilbud om test følges Sundhedsstyrelsens 
sundhedsfaglige retningslinjer.

 Der kan foretages en yderligere genåbning ud fra en model, hvor elever 
på ungdomsuddannelser, herunder EUD, også ud over afgangselever, 
kan møde frem til udendørs undervisning én gang om ugen. Der bør 
fremvises negativ test, der er maksimalt 72 timer gammel ved 
fremmødet, jf. samme model som ved åbning for afgangsklasser på 
ungdomsuddannelser. Ved tilbud om test følges Sundhedsstyrelsens 
sundhedsfaglige retningslinjer.

 Der bør arbejdes videre med en nærmere model for genåbning af 5.-8. 
klasse evt. differentieret efter landsdele og med baggrund i inspiration 
fra Norge og Østrig.

Uddybende 
begrundelse

Epidemikommissionen har i sin vurdering lagt vægt på, at:
 Det er ønskeligt at give elever i grundskoler og på ungdomsuddannelser i 

hele landet mulighed for at møde op til udendørs undervisning én gang 
om ugen. Dette skal ses under hensyn til elevernes læring og trivsel, og 
at der er en lav smitterisiko forbundet med udendørs undervisning. 
Hertil kommer, at der vil være mulighed for effektiv kontakt- og 
smitteopsporing, samt mulighed for lokal nedlukning.

 Epidemikommissionen vurderer yderligere, at der med henblik på en 
yderligere genåbning af skolerne med fordel kan arbejdes videre med en  
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model herfor med afsæt i bl.a. de norske og østrigske erfaringer på 
området.
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