Version den 3. januar 2022

Retningslinjer for efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler

Departementet
Center for Grundskoler
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K
Tlf. nr.: 33 92 50 00
E-mail: uvm@uvm.dk
www.uvm.dk
CVR-nr.: 20453044

Gældende fra og med den 8. januar 2022
3. januar 2022
Sagsnr.: 22/00094

Retningslinjer og anbefalinger for efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på friog privatskoler
Tidspunkt for retningslinjernes og anbefalingernes ikrafttræden
Institutioner omfattet
af retningslinjerne og
anbefalingerne
Generelle sundhedsfaglige anbefalinger

Mundbind og visir

Retningslinjer og anbefalinger er gældende fra og med den 8. januar 2022 til
og med den 31. marts 2022.
Efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler.
Skoler opfordres til at følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om
forebyggelse af smittespredning, som beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning ’COVID-19: Forebyggelse af smittespredning’.
Der gøres opmærksom på, at alle aktiviteter, der er forbundet med skoler og
institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område, er undtaget fra
Sundhedsstyrelsens generelle afstandsanbefalinger.
Regler:
 Forældre og andre besøgende skal anvende mundbind eller visir inden
dørs på skolen, fx i forbindelse med aflevering og afhentning.
 Lærere, pædagoger og øvrigt personale har ret til at anvende visir, hvis de
pågældende ønsker det. Lærere, pædagoger og øvrigt personale har ikke
fået ret til at bære mundbind. Dette er af hensyn til behovet for at kunne
sikre, at elever skal kunne se og forstå personalets mimik.
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Håndtering af smittetilfælde, herunder nære
og øvrige kontakter

Anbefalinger:
Skolen opfordres til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om smitteopsporing og testning ved mistanke og/eller konstateret smitte i forhold til
elever, der møder fysisk frem på skolen. Læs mere i Sundhedsstyrelsens
’Opsporing og håndtering af kontakter med COVID-19’.
Det følger af Sundhedsstyrelsens vejledning, at elever på alle klassetrin og
ansatte, der identificeres som nære kontakter (dvs. kontakter til en smittet i
hjemmet, herunder værelseskammerater på en efterskole, kostafdeling el.lign.
til en smittet) anbefales at gå i selvisolation og blive testet på 4.-dagen (PCRtest) og 6.- dagen (PCR- eller hurtigtest) efter sidste kontakt til den smittede
person. Selvisolationen kan ophæves efter negativt svar på testen fra 4.dagen.
Nære kontakter, der har været smittet inden for de seneste 12 uger anbefales
hverken selvisolation eller test. Nære kontakter, der har modtaget 3. vaccinationsstik kan undlade selvisolation.
Elever og ansatte, der identificeres som øvrige kontakter (dvs. kontakter til
smittede personer uden for hjemmet, fx i klassen) anbefales at få taget en
hurtigtest (evt. selvtest) med det samme og en hurtigtest (evt. selvtest) på 4.
dagen efter sidste kontakt til den smittede person.
Øvrige kontakter, der har været smittet inden for de seneste 12 uger, er
undtaget fra opfordringen til test.
I de tilfælde, hvor Sundhedsstyrelsen anbefaler, at eleven isolerer sig (husstandssmitte), kan skolen kun opfordre forældre til at holde deres børn
hjemme. Skolen vil derfor ikke kunne afvise elever, der møder frem og ikke
følger skolens opfordring til at blive hjemme eller til at blive testet, og vil
ikke kunne nægte eleven adgang til undervisning på skolen. Skoler kan dog
afvise at modtage elever, der er testet positive for eller har symptomer på
COVID-19.

Opfordring til test

Der henvises til:
 Sundhedsstyrelsen publikation 'Anbefalinger for brug af antigentest
(hurtigtest)'
 Sundhedsstyrelsens pjece 'Info om test af ansatte og elever for COVID19 på skoler og uddannelsesinstitutioner'
Opfordring til to ugentlige screeningstest
Der er opfordring til at blive testet to gange om ugen for alle elever fra og
med 1. klasse samt ansatte i grundskolen, dvs. også elever og ansatte, der er
vaccinerede eller tidligere smittede. Elever i børnehaveklassen samt elever og
personale, der har været smittet inden for de sidste 12 uger, er undtaget fra
opfordringen til screeningstest.
Opfordring til test af øvrige kontakter
Elever og ansatte, der identificeres som øvrige kontakter, opfordres til at få
taget en hurtigtest (evt. selvtest) med det samme og en hurtigtest (evt. selvtest) på 4. dagen efter sidste nære kontakt til den smittede person.
Opfordringen til test af øvrige kontakter gælder alle elever og ansatte. Øvrige
kontakter, der har været smittet inden for de seneste 12 uger, er dog undtaget
Der gælder særlige regler for elever og ansatte, der er blevet identificeret som
nære kontakter, herunder for værelseskammerater på efterskoler mv., jf.
ovenfor om Håndtering af smittetilfælde, herunder nære og øvrige kontakter.
Testkapacitet
Kommunerne stiller tilstrækkelig lokal testkapacitet til rådighed til fri- og
privatskoler, men ekskl. efterskoler og frie fagskoler, jf. retningslinjer for
grundskoler.

Fraværsregistrering

Efterskoler og frie fagskoler kan have lokal testkapacitet til at forestå selvpodning under supervision og/eller i særlige tilfælde assisteret podning. Som
supplement hertil kan elever og ansatte tilbydes selvtest. Elever og ansatte på
efterskoler og frie fagskoler uden lokal testkapacitet henvises til det landsdækkende net af teststeder.
Der skal ske fraværsregistrering efter gældende regler.
Fravær fra nødundervisning følger de samme fraværsregler som den almindelige undervisning. Elever, der modtager nødundervisning, har pligt til at
deltage aktivt i undervisningen.

2

Retningslinjer og anbefalinger for efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på friog privatskoler
Coronapas for ansatte

Der er krav om forevisning af gyldigt coronapas for ansatte på efterskoler og
frie fagskoler samt fri- og privatskoler.

Krav om coronapas for ansatte skal udmøntes i henhold til Medarbejder- og
Kompetencestyrelsens ’Cirkulære om forevisning af coronapas, test for
covid-19 mv. på det statslige overenskomstområde’.
Påbud fra Styrelsen for  Styrelsen for Patientsikkerhed kan udstede påbud med restriktioner,
Patientsikkerhed
herunder lukning af grundskoler, SFO og klubtilbud. Undtagelser fra disse
påbud vil fremgå direkte af påbuddet.

Skolen er forpligtet til at give nødundervisning (herunder fjernundervisning)
ved påbud om nedlukning.
Kommunen er forpligtet til at etablere nødpasning ved påbud om nedlukning. Der skal etableres nødpasning for følgende grupper:
 Elever indskrevet i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre er i
beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra.
 Elever, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige
behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.

Om regulering af
undervisning, herunder
nødundervisning

Private tilbud skal ved et påbud om nedlukning stå til rådighed for nødpasning af børn og elever, der er optaget i disse tilbud.
Om regler:
Skoler omfattet af retningslinjerne skal undervise efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen.
 Prøver i vinterterminen 2021/22
 Der henvises til vinternødprøvebekendtgørelsen (retsinformation.dk) på
grundskoleområdet og spørgsmål/svar på uvm.dk.
Nødundervisning
Skolen har pligt til at iværksætte nødundervisning, når den for at følge
sundhedsfaglige påbud fra Styrelsens for Patientsikkerhed eller regler fastsat
efter epidemiloven er nødt til at iværksætte foranstaltninger, der helt eller
delvist forhindrer almindelig undervisning.
Skolen er alene forpligtet til at give nødundervisning ved påbud fra Styrelsen
for Patientsikkerhed eller som følge af regler fastsat efter epidemiloven og
må ikke iværksætte nødundervisning alene på baggrund af sundhedsfaglige
anbefalinger og retningslinjer. Nødundervisning kan kun iværksættes, hvis
skolen ikke ved mindre vidtgående foranstaltninger mod COVID-19 kan
give almindelig undervisning. Det kan fx være ændrede mødetider og opdeling af hold/klasser i mindre enheder. Skoler, der nødunderviser, skal følge
reglerne om nødundervisning, jf. nødundervisningsbekendtgørelsen.
For elever, der ikke må modtages på skolen som følge af påbud fra Styrelsen
for Patientsikkerhed eller regler fastsat efter epidemiloven (fx krav om lukning, kan nødundervisningen ifølge reglerne herom gives i form af fjernundervisning, herunder virtuel undervisning. Det følger af reglerne om nødundervisning, at en sådan nødundervisning kan omfatte egen læring i hjemmet
efter anvisning fra læreren ved brug af bøger og andre relevante undervisningsmidler, inklusiv digitale. Undervisningen kan efter reglerne også indebærer, at eleven får hjemmeopgaver til digital aflevering og efterfølgende
bedømmelse og evaluering fra læreren.
Der skal ikke ske indberetning til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, når
der iværksættes nødundervisning.
Anbefalinger:
På EMU – Danmarks læringsportal findes der gode råd til undervisningen.
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