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Indstilling fra Epidemikommissionen  
 

 

Emne Åbning af afgangsklasser i yderligere landsdele, genåbning af efterskoler og 

højskoler mm  

 

Minister  

 

Sundhedsministeren m.fl. 

Problemstilling Af den politiske forståelse fra den 24. februar 2021 fremgår det, at såfremt 

smittebilledet tillader det, vil en genåbning d. 15. marts vedrøre efterskoler og 

højskoler i hele landet, afgangselever i grundskolen og på ungdoms- og 

voksenuddannelser i øvrige landsdele samt yderligere åbning af mindre øer. 

 

På den baggrund er Epidemikommissionen anmodet om en vurdering af, hvorvidt 

det vil være sundhedsmæssigt forsvarligt pr. 15. marts at genåbne følgende: 

1. Efterskoler og højskoler (lange kurser) i hele landet. 

2. Afgangsklasser i hhv. grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser 

med 50 pct. fremmøde i yderligere landsdele efter samme model som 

åbningen pr. 1. marts, herunder øget brug af test. 

3. 5.-10. klasse på de fire ø-kommuner Fanø, Læsø, Ærø og Samsø samt 

skoler på øvrige øer, som der ikke er broforbindelse til. 

 

For så vidt angår punkt 2 er Epidemikommissionen ligeledes blevet bedt om at 

vurdere, hvilke landsdele det vil være forsvarligt at åbne i. 

Epidemikommissionens 

indstilling  

 

Epidemikommissionen indstiller, som supplement til de gældende restriktioner 

på området, at det vil være sundhedsmæssigt forsvarligt at 

foretage de beskrevne åbninger under punkt 1-3 ovenfor. 

 

For så vidt angår den geografisk differentierede åbning vedrørende 

afgangsklasser, anbefaler Epidemikommissionen, at en sådan åbning omfatter 

landsdelene Østjylland, Fyn, Vest- og Sydsjælland og Sydjylland efter samme 

model som åbningen fra 1. marts i Nordjylland og Vestjylland. 

 

Det lægges til grund, at smittesituationen også efter 

åbningen på uddannelsesområdet følges tæt mhp. at vurdere, om der er grundlag 

for eventuelle lukninger på kommuneniveau eller yderligere genåbninger på 

landsdelsniveau. 

 

For så vidt angår åbningen på øerne lægges der vægt på, at smittesituationen 

også følges tæt i de kommuner, som har færgeforbindelse til 

de pågældende øer, særligt fsva. Fanø, hvor pendling gør, at der er tæt 

sammenhæng med smittesituationen i Esbjerg, samt at der sker regelmæssig 

test. 
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Uddybende 

begrundelse 

Epidemikommissionen har i vurderingen lagt vægt på, at: 

 

 Åbningen vedrørende efterskoler og højskoler vil ske under de 

beskrevne smittedæmpende forholdsregler fra Sundsstyrelsen med 

fokus på at begrænse smitte, samt at modelberegninger indikerer, at 

åbningen kun i begrænset omfang vil bidrage til yderligere indlæggelser. 

 

 Den Faglige Referencegruppe har anbefalet, at en geografisk 

differentieret åbning baserer sig på landsdele, hvor landsdelene i 

hovedstadsområdet (Byen København, Københavns Omegn, 

Nordsjælland og Østsjælland) betragtes som et samlet område grundet 

den økonomiske sammenhæng imellem disse, grundet smittespredning 

pga. bl.a. pendling. 

 

 Landsdelene Østjylland, Fyn, Vest- og Sydsjælland og Sydjylland har alle 

lavere incidens (testkorrigeret) end tre af de fire landsdele i 

hovedstadsområdet samt lav eller negativ vækst i testkorrigeret 

incidens.   

 

 At smitte blandt børn og unge på de fire ø-kommuner har været meget 

begrænset, og der har ikke været registreret udbrud på grundskoler på 

øerne i løbet af hele epidemien, samt at SSI har vurderet, at åbningen er 

forsvarlig i forhold til at bevare epidemikontrollen, og endeligt, at der 

ved ikke-landfaste øer er mindre trafik over kommunegrænser. 

 

 At der på øvrige øer, som der ikke er broforbindelse til, og som der ligger 

skoler på, ikke aktuelt er udfordringer med smitte.  

 

 

 

 

 


