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Til: 
Børne- og Undervisningsministeren

Kopi: 
Sundhedsministeren

Videreførelse af regler vedrørende lukning og genåbning m.v. af 
dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner på Børne- og 
Undervisningsministeriets område

Børne- og Undervisningsministeriet har anmodet Epidemikommissionen om at afgive en 
indstilling om videreførelse af følgende restriktioner:
 Krav om, at efterskoler og frie fagskoler har testkapacitet i form af selvpodning under 

supervision af særligt uddannet personale, til brug for test af elever, kursister, 
deltagere og ansatte (Bekendtgørelse om lukning og genåbning mv.)

 Retten til at anvende visir for personalet og andre personer tilknyttet institutionen i 
dagtilbud, grundskoler og skolefritidsordninger m.v. (Bekendtgørelse om lukning og 
genåbning mv.)

De gældende regler om lukning og genåbning m.v. giver som udgangspunkt alle børn, 
elever, kursister og deltagere på Børne- og Undervisningsministeriets område mulighed 
for at møde frem i dagtilbud m.v. og til undervisning på deres skoler og 
uddannelsesinstitutioner, samt i skolefritidsordninger m.v. 

Personalet og andre personer tilknyttet institutionen i dagtilbud, grundskoler og 
skolefritidsordninger m.v. har ret til at anvende visir, når de befinder sig indendørs i 
institutionen eller skolen m.v. Ved visir forstås i denne bekendtgørelse skærme af plastik, 
der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende 
omkring ansigtet.

Der stilles endvidere krav om, at efterskoler og frie fagskoler har testkapacitet i form af 
selvpodning under supervision af særligt uddannet personale, til brug for test af elever, 
kursister, deltagere og ansatte.

Reglerne ønskes videreført til den 1. oktober 2021. Det bemærkes, at der dermed 
anmodes om forlængelse af restriktionerne i 4 uger og henholdsvis 2 og 3 dage, hvorefter 
det følger af den politiske aftale af 10. juni 2021 om yderligere udfasning af restriktioner 
mv. fra den 11. juni 2021, at restriktionerne ophæves.

Epidemikommissionens indstilling
Epidemikommissionen indstiller, at krav om, at efterskoler og frie fagskoler har 
testkapacitet i form af selvpodning under supervision af særligt uddannet personale, til 
brug for test af elever, kursister, deltagere og ansatte, samt at retten til at anvende visir 
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for personale og andre personer tilknyttet institutionen i dagtilbud, grundskoler og 
skolefritidsordninger mv. videreføres.

Epidemikommissionen noterer sig, at Børne- og undervisningsministeriet finder det 
hensigtsmæssigt, at regler om krav om, at efterskoler og frie fagskoler har testkapacitet i 
form af selvpodning under supervision af særligt uddannet personale, til brug for test af 
elever, kursister, deltagere og ansatte, samt at retten til at anvende visir for personale og 
andre personer tilknyttet institutionen i dagtilbud, grundskoler og skolefritidsordninger 
mv., fastsættes for en længere periode end fire uger. Kommissionen anerkender det 
praktiske hensyn ved en længere tidshorisont.

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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