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Retningslinjer for grundskoler  
Gældende fra og med den 30. marts 2022 

 

Retningslinjer og anbefalinger for grundskoler  
Tidspunkt for retnings-
linjernes og anbefalin-
gernes ikrafttræden  

Retningslinjer og anbefalinger er gældende fra og med den 30. marts 2022.  
 
 

Skoler omfattet af ret-
ningslinjerne og anbe-
falingerne  

Alle folkeskoler, fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler, SFO, fritids-
hjem, klubtilbud og ungdomsskoler. 

Generelle sundhedsfag-
lige anbefalinger  

Skoler opfordres til at følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om fo-
rebyggelse af smittespredning, som beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning 
’COVID-19: Forebyggelse af smittespredning’.  
 
Skoler opfordres til at have særlig opmærksomhed på: 

 At tilstræbe afstand mellem medarbejdere. 

 At sikre hyppig udluftning, fx hvert frikvarter og pause. 

 At sikre hyppig rengøring af kontaktpunkter mv. 

 At fastholde gode rutiner for god håndhygiejne.  

 At undgå sammenstimling indenfor. 
 
Skoler kan afvise at modtage elever, der er testet positive for eller har symp-
tomer på COVID-19 til undervisning med fysisk fremmøde på skolen. 

Mundbind og visir Det anbefales, at man lokalt på skoler, SFO, klubtilbud m.v. giver mulighed 
for, at personale kan anvende visir eller mundbind, hvis de ønsker det.  
 
Lokale vilkår for brug af visir eller mundbind bør fastsættes under behørigt 
hensyn til elevernes mulighed for at forstå de ansattes kommunikation og mi-
mik. Mundbind anbefales ikke i undervisningssituationer eller andre situatio-
ner, hvor personale er i kontakt med elever.  

Fraværsregistrering  Der skal ske fraværsregistrering efter gældende regler.  
 
I folkeskolen vil fravær ved symptomer eller positiv test være sygefravær.  
 
Hvis forældre vælger at holde en elev hjemme uden en konkret lægefaglig be-
grundelse eller aftale med skolelederen, fx ved en sundhedsfaglig opfordring 
til selvisolation, vil eleven blive registreret som ulovligt fraværende. 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning
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Retningslinjer og anbefalinger for grundskoler  
Om regulering af un-
dervisning, herunder 
nødundervisning 

Om regler:  
Skoler omfattet af retningslinjerne skal undervise efter de almindelige bestem-
melser i lovgivningen. 
 
Udvidede frihedsgrader i skoleåret 2021/2022 for folkeskoler 
I skoleåret 2021/22 kan folkeskoler og kommuner fravige 1) kravet om udar-
bejdelsen af elevplaner, 2) kravet om udarbejdelsen af kvalitetsrapporter, og 3) 
målsætningen om, at lærerne skal have undervisningskompetence i de fag de 
underviser i (målsætningen om fuld kompetencedækning) samt 4) konvertere 
alt understøttende undervisning i skoleåret til andre aktiviteter, der udløser et 
tilsvarende personaleforbrug i undervisningen. Konverteringen af understøt-
tende undervisning forudsætter således, at de frigivne personaleressourcer 
fortsat bliver på skolen. Der er udstedt nærmere regler herom. 
 
Aftale om mulighed for at undlade at give erstatningstimer for aflyst undervisning 
Et bredt flertal i Folketinget har indgået aftale om, at grundskoler kan undlade 
at give erstatningstimer for undervisning, der er blevet aflyst som følge af per-
sonalefravær grundet COVID-19 i perioden fra den 5. januar 2022 (folkesko-
ler samt fri- og privatskoler) eller den 8. januar 2022 (efterskoler og frie fag-
skoler) til og med den 28. februar 2022. Aflyste planlagte undervisningstimer, 
herunder timer, hvor eleverne er tilbudt ikke-obligatorisk fjernundervisning, 
vil i henhold til aftalen indgå i opgørelsen af de timetal, der følger af de almin-
delige regler. Skolen opfordres til at have et særligt fokus på, at afgangselever 
har fået tilstrækkeligt undervisning til at afslutte deres skolegang.  
 
Ordningen kræver lovændring og træder først i kraft, når den er vedtaget ved 
lov. Et lovforslag vil blive fremsat i Folketinget snarest muligt. 
 
I den mellemliggende periode opfordres grundskoler til at opgøre antallet af 
aflyste undervisningstimer, og evt. deres fordeling på klasser og fag. 
 
Prøver i sommerterminen 2022 
Alle Folketingets partier har indgået aftale om håndtering af grundskolens 
prøver til sommer. Aftalen betyder, der afholdes færre prøver i grundskolen 
end normalt, så der alene afholdes fire prøver i 9. klasse mod normalt syv prø-
ver og fire prøver i 10. klasse mod normalt op til 11 prøver. Den obligatoriske 
praktiske/musiske valgfagsprøve i 8. klasse aflyses.  
 
Ved aflyste prøver skal elever have ophøjet den afsluttende standpunktskarak-
ter til prøvekarakter. Ved prøver, der afholdes vil elever få ophøjet den afslut-
tende standpunktskarakter til prøvekarakter, hvis standpunktskarakteren er 
højere end prøvekarakteren.  
 
Der gives samtidig mulighed for ved mundtlige prøver at udelade prøve-
spørgsmål, hvis det af skolens leder vurderes nødvendigt ud fra en konkret 
pædagogisk og faglig vurdering. Det er endvidere aftalt, at fristen for afgivelse 
af afsluttende standpunktskarakterer udskydes til primo juni.  
 
Prøvereglerne for sommerterminen 2022 er udmøntet i en bekendtgørelse, 
som fremgår her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/402. STUK 
har udsendt en vejledning om bekendtgørelsen, som fremgår her: 
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutio-
ner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-
retningslinjer Her fremgår bl.a. konkrete datoer og frister for eksempelvis af-
givelse af standpunktskarakterer. 
 
Nødundervisning 
Skolen har pligt til at iværksætte nødundervisning, når den for at følge sund-
hedsfaglige påbud fra Styrelsens for Patientsikkerhed er nødt til at iværksætte 
foranstaltninger, der helt eller delvist forhindrer almindelig undervisning. 
Nødundervisning skal i givet fald tilrettelægges efter reglerne herom i nødun-
dervisningsbekendtgørelsen (retsinformation.dk). 
 
Skolen må ikke iværksætte nødundervisning alene på baggrund af sundheds-
faglige anbefalinger og retningslinjer.  
 
Anbefalinger:  
På EMU – Danmarks læringsportal findes der gode råd til undervisningen. 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/402
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2368
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2368
https://emu.dk/

