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Indstilling fra Epidemikommissionen 

Emne Indførelse af krav om, at skolerne/institutionerne skal stille test af elever, 
kursister og deltagere samt ansatte på ungdoms- og voksenuddannelser samt 
efterskoler, frie fagskoler og folkehøjskoler til rådighed via model for 
selvpodning under supervision 

Anmodende minister Børne- og undervisningsministeren 
Kultur- og kirkeministeren

Andre relevante 
ministerier
Problemstilling De fremmødte elever, kursister og deltagere samt ansatte på ungdoms- og 

voksenuddannelser samt efterskoler, frie fagskoler og folkehøjskoler skal ved 
fremmøde kunne fremvise et negativt COVID-19-testresultat, der er højst 72 
timer gammelt, dog højst test to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage. I 
praksis betyder det, at fuldtidsansatte og elever ved fysisk fremmøde skal testes 
to gange om ugen. 

Frem mod 6. april har denne gruppe gjort brug af det eksisterende test-setup. I 
takt med at større dele af samfundet genåbnes og den eksisterende testkapacitet 
skal bruges af langt flere borgere, er der brug for, at de genåbnede selvejende 
institutioner på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet samt efterskoler, frie 
fagskoler og folkehøjskoler overtager opgaven med, at teste elever og ansatte for 
COVID-19 lokalt på institutionerne/skolerne ved hjælp af selvpodning under 
supervision. Institutionerne/skolerne vil skulle stille testkapacitet til rådighed, 
men elever og ansatte vil fortsat kunne anvende det eksisterende test-setup, 
såfremt de ønsker det i stedet uden for skoletiden. 

Det nye test-setup forventes at ligne den østrigske model, hvor elever og ansatte 
på skolen/institutionen selv udfører hurtigtesten (antigen-testen). Testen vil være 
den nye næsetest, der kun skal 2-3 cm ind i næsen. Udførelsen af testen vil blive 
overvåget af en supervisor, der vil kunne være en person ansat specielt hertil 
eller en medarbejder på skolen/institutionen, der har modtaget den nødvendige 
oplæring. Den nødvendige oplæring har en samlet varighed på ca. ½ dag. 
Supervisoren vil efter oplæringen også være i stand til at varetage podning af 
elever og ansatte. Det kan fx bruges i det tilfælde, hvor vedkommende ikke kan 
pode sig selv. Supervisorerne vil skulle overvåge, at testene sker korrekt og 
hjælpe elever og ansatte med at gennemføre og aflæse testen. 
 

Epidemikommissionens
indstilling

Epidemikommissionen indstiller, at der indføres en model for selvpodning med 
hurtigtest (antigen-test) under supervision på efterskoler, frie fagskoler, 
folkehøjskoler og ungdoms- og voksenuddannelser.

Epidemikommissionen lægger vægt på, at smittesituationen løbende følges med
henblik på at vurdere, om der er grundlag for at allerede fastsatte regler
videreføres, ændres eller ophæves. 
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