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Rådgivende vurdering om kommuner i hovedstadsområdet med særlig høj
incidens - genåbning for afgangselever ifølge politisk aftale om ekstra
genåbning før 6. april 2021.
Børne- og undervisningsministeren
Ikke relevant.
Ifølge politisk aftale om ekstra genåbning før 6. april 2021 er partierne enige om
yderligere genåbninger fra 22. marts 2021. Genåbningen omfatter afgangselever i
grundskoler samt på ungdoms- og voksenuddannelser i Hovedstadsområdet
(landsdelene Københavns By, Københavns Omegn, Nordsjælland og Østsjælland)
efter samme model som resten af landet. Testmodel som hidtil har været
gældende i resten af landet videreføres.
Det fremgår endvidere af aftalen, at genåbningen undtager afgangselever i
kommuner med særlig høj incidens, hvilket skal vurderes af
Epidemikommissionen.
Der anmodes om en vurdering af i hvilke kommuner skoler og institutioner ikke
skal genåbne for afgangselever fra mandag 22. marts 2021.

Epidemikommissionens
rådgivende vurdering

Epidemikommissionen har i tråd med anmodningen vurderet, hvilket kommuner i
hovedstadsområdet, der har en særlig høj incidens. Epidemikommissionen
vurderer, at følgende kommuner har en særlig høj testkorrigeret incidens, og at
derfor er relevant, at den foreslåede genåbning ikke omfatter afgangselever i
disse kommuner:
 Høje-Taastrup
 Brøndby
 Albertslund
Epidemikommissionen har i sin vurdering lagt vægt på, at de tre kommuner har
en testkorrigeret incidens den seneste uge på over 150.
Epidemikommission lægger vægt på, at udviklingen i smittesituationen i
kommunerne følges nøje, med særligt fokus på kommuner med høj eller stigende
testkorrigeret incidens, herunder Ishøj og Vallensbæk kommuner.
Epidemikommissionen lægger desuden vægt på den nærtstående påskeferie, der
giver anledning til at følge smitteudviklingen i de kommuner eller byområder med
højt testkorrigeret incidensniveau.
Epidemikommissionen noterer sig, at der foregår en løbende overvågning af
lokale udbrud m.v. og iværksættelse af tiltag på lokalt niveau.

Uddybende
begrundelse

Det bemærkes, at den testkorrigerede incidens den seneste uge i de tre
kommuner er følgende:
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Høje-Taastrup: 155,5
Brøndby: 154,8
Albertslund: 151,5

