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Retningslinjer for efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger 

på fri- og privatskoler på Børne- og Undervisningsministeriets 

område ifm. forebyggelse af smittespredning af COVID-19 

 

Nedenstående retningslinjer, som også rummer sundhedsfaglige anbefa-

linger, gælder for efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og 

privatskoler på Børne- og Undervisningsministeriets område pr. 1. august 

2020.  

 
Retningslinjer for efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger 

på fri- og privatskoler pr. 1. august 2020 

Institutioner omfattet 
af retningslinjerne 

Efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler 

Elevgrupper omfattet af 
retningslinjerne 

Alle elever, der går i ovennævnte tilbud på Børne- og Undervisningsministeriets område.  

Regulering af undervis-
ningen mv. 

Skolerne skal følge de almindelige bestemmelser i lovgivningen. Dette følger af nødloven 
på børne- og undervisningsområdet, hvorefter der kun skal gives nødundervisning, hvis 
det som følge af covid-19 foranstaltninger ikke er muligt for elever, kursister og deltagere 
at modtage almindelig undervisning.  
 
Der kan dog være helt særlige tilfælde, hvor en skole på grund af de sundhedsfaglige an-
befalinger ikke kan gennemføre undervisningen efter almindelige regler. I disse tilfælde 
finder reglerne om nødundervisning (jf. dagtilbud- og nødundervisningsbekendtgørelsen) 
anvendelse. Det samme gælder ved konstateret smittetilfælde på skolen. Skolen skal of-
fentliggøre begrundelsen for dette på egen hjemmeside. Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet stiller en skabelon til rådighed for denne begrundelse. 

Organisering af under-
visning 

Skolerne skal følge de almindelige bestemmelser i lovgivningen., jf. ovenfor om ”regule-
ring af undervisningen mv.” 
 
Hvis skolen pga. helt særlige tilfælde anvender nødundervisningsbekendtgørelsen, har le-
deren i samarbejde med de ansatte inden for rammerne af lovgivningen og bestyrelsens 
beslutninger ansvaret for undervisningens kvalitet i henhold til det lovregulerede formål 
og fastlægger undervisningens organisering og tilrettelæggelse under hensyntagen til de 
sundhedsfaglige anbefalinger. Der er udarbejdet vejledninger og gode eksempler herpå på 
emu.dk, der udbygges og opdateres løbende. 
 
Hvis skolen anvender nødundervisningsbekendtgørelsen kan der af hensyn til de sund-
hedsfaglige anbefalinger forekomme visse ændringer af fx timetal og fysisk tilstedeværelse. 

Faglige krav til indhol-
det i undervisningen 

Skolerne skal følge de almindelige bestemmelser i lovgivningen., jf. ovenfor om ”regule-
ring af undervisningen mv.” 
 
Hvis skolen anvender nødundervisningsbekendtgørelsen, skal undervisningen i videst 
muligt omfang leve op til de vanlige faglige krav.  
 

Elevers deltagelse i un-
dervisningen 

For alle skolerne gælder det, at:  

 Alle elever skal deltage i undervisningen 

 Der henvises til Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i øget risiko for så 
vidt angår særlige hensyn til nogle elever. Der gøres opmærksom på, at anbefalin-
gerne løbende kan blive opdaterede. 

 Elever, der efter en konkret individuel vurdering skal blive hjemme, skal modtage 
fjernundervisning. 

https://www.sst.dk/da/corona/personer-i-oeget-risiko
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 En elev vil blive registreret som fraværende, hvis forældrene vælger at holde ele-
ven hjemme/eleven vælger at blive hjemme, uanset at skolen efter dialog med for-
ældre/elev og elevens læge har vurderet, at eleven skal møde fysisk på skolen. Ele-
ven vil i den situation ikke modtage fjernundervisning.  

 Elever og kursister skal blive hjemme i 14 dage efter en ikke-nødvendig rejse til 
lande, som det frarådes at besøge, og modtager i denne periode ikke fjernundervis-
ning. 

 Skolen skal registrere fravær. 
 

Generelle sundhedsfag-
lige anbefalinger og 
vejledninger 

Grundelementer i forebyggelse af smittespredning er i prioriteret rækkefølge: 
1. Isolation af personer med symptomer fx i eget hjem eller på sygehus 
2. Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter 
3. Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer. 

 
Der henvises desuden til: 

 Sundhedsstyrelsens anbefalinger 'COVID-19: Forebyggelse af smittespredning' 

 Spørgsmål-svar på www.uvm.dk/corona  

 Sundhedsstyrelsens 'Forebyggelsespakke om hygiejne', 2018 

Håndtering af smittetil-
fælde 

Det påhviler ledelsen at sikre, at der i skolen foreligger en instruks for håndtering af per-
sonale og elever med symptomer på COVID-19. 
  
Der henvises desuden til Sundhedsstyrelsens vejledning 'Information om forholdsregler 
ved tilfælde af COVID-19 i skoler, dagtilbud og andre tilbud til børn og unge'.  
 
Ved påvisning af tilfælde med bekræftet COVID-19 skal det vurderes, om nogen elever i 
primærgruppen kan betragtes som ”nære kontakter” og derfor skal blive hjemme i selv-
isolation, indtil der foreligger en test for COVID-19, der er negativ, jf. retningslinjer vedr. 
COVID-19: Smitteopsporing af nære kontakter. Ved personer med symptomer på anden 
sygdom følges de almindelige retningslinjer, jf. Sundhedsstyrelsens 'Smitsomme syg-
domme hos børn og Unge', 2013. 
 
Syge elever, der af særlige årsager ikke kan tage hjem, skal sættes i selvisolation på skolen, 
indtil 48 timer efter symptomerne er ophørt. Skolen skal stille værnemidler til rådighed 
for medarbejdere, som skal tilse en syg elev, og som i den forbindelse ikke kan opretholde 
en afstand på 1-2 meter fra eleven. 

Hygiejne Håndhygiejne: 

 Der anbefales hyppig håndhygiejne, som tilpasses situationer for eksempel ved an-
komst til og afgang fra skole, mellem forskellige opgaver og aktiviteter, før spis-
ning, efter toiletbesøg og efter host/nys i hænder eller engangslommetørklæde. 

 Håndvask og hånddesinfektion er ligeværdige, dog anbefales håndvask altid ved 
synligt snavs på hænder, ved fugtige hænder, efter toiletbesøg og før håndtering af 
madvarer.  

 Eleverne har personlige håndklæder ved deling af toilet, håndvask og badefacilite-
ter i tilknytning til værelset. Der anbefales flydende sæbe ved deling af toiletfacili-
teter. 

 Eleverne vasker hænder eller spritter hænder mellem lokaleskift.  

 I værkstedsundervisningen skal der i videst muligt omfang anvendes handsker.  
 
Rengøring: 

 Skolen bør identificere og evt. markere fælles kontaktpunkter, fx dørhåndtag og 
trykknapper. 

 Der bør på hele skolen sikres hyppig og gentagen rengøring minimum en gang 
dagligt af kontaktflader i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller 
mange berøringer. Kontaktpunkter kan for eksempel være håndtag, gelændre, 
kontakter, trykknapper, tastaturer, mus, bordkanter, udstyr, redskaber, vandhaner, 
toiletter mv.  

 Remedier, herunder værktøj og redskaber, rengøres med kortest mulige intervaller, 
dog minimum dagligt.  

 Skraldespande i klasselokaler og på toiletter tømmes helt og altid inden de er helt 
fyldt. 

 
Elever der deler værelse: 

 Rengøring af elevværelser dagligt af kontaktflader med vand og sæbe, bl.a. dør og 
vindueshåndtag, stige til køjesenge, stikkontakter/ lysafbrydere, bordoverflader, 
bordkanter og stolerygge. 

 Toiletter og håndvaske, der benyttes af flere værelser, rengøres to gange dagligt. 
Brusepladser svabes, og armaturer aftørres med papirserviet efter hver brug  

Organisering af aktivi-
teter i og uden for un-
dervisningen 

 Det er Sundhedsstyrelsens samlede vurdering, at man i dagtilbud og skoler 
(BUVMs område) fra 1. august 2020 kan fravige den generelle anbefaling om at 
holde minimum 1 meters afstand mellem elever i samme gruppe. Fravigelsen af 
afstandskravet gælder ikke generelt. 

 Udgangspunktet bør dog stadig være, at børn/unge fortsat har et begrænset antal 
kontakter og så vidt muligt holder min. 1 meters afstand til andre, med mindre det 
lokalt vurderes at have for store konsekvenser, fx for omfang og kvalitet af under-
visningen. 

file:///C:/Users/b016387/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZL3OTA6X/1.%09https:/www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/forebyggelsespakke-hygiejne
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Info-om-forholdsregler-ved-tilfaelde-af-COVID-19-i-skoler-dagtilbud-og-andre-tilbud-til-boern-og-unge
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Info-om-forholdsregler-ved-tilfaelde-af-COVID-19-i-skoler-dagtilbud-og-andre-tilbud-til-boern-og-unge
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Smitteopsporing-af-naere-kontakter
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 På skoler og uddannelsesinstitutioner mv. betyder det, at den generelle anbefaling 
om 1 meters afstand kan fraviges i de tilfælde, hvor en fravigelse er en forudsæt-
ning for at efterleve kravene i de almindelige bestemmelser for undervisningen. 

 Eleverne kan organiseres i primærgrupper på højst 25-30 elever med udgangs-
punkt i elevernes bo-områder Inden for primærgruppen kan eleverne dele værelse, 
bade- og toiletfaciliteter og lokale opholdsarealer. Primærgrupperne er også ud-
gangspunkt for organisering af måltiderne. Inden for primærgrupperne kan anbe-
falingen om afstand fraviges. 

 Eleverne kan i undervisningsaktiviteter inddeles i grupperinger på tværs af primær-
grupper, når dette er en forudsætning for at gennemføre undervisning efter de al-
mindelige bestemmelser. Det kan fx være i forbindelse med undervisning linjefag 
eller særlige undervisningsforløb. I disse tilfælde bør skolen dog også tilstræbe, at 
der er en fast holdorganisering. 

 Inden for elevernes primærgruppe eller den klasse/gruppe, de undervises sammen 
med, (jf. nedenfor om organisering i fx linjefag eller særlige undervisningsforløb), 
kan den generelle anbefaling om 1 meters afstand fraviges, når en fravigelse er en 
forudsætning for at efterleve kravene i de almindelige bestemmelser for undervis-
ningen. I de tilfælde, hvor man er nødt til at afvige fra den generelle anbefaling om 
1 meters afstand, skal der være øget fokus på anbefalinger om håndtering af perso-
ner med symptomer, retningslinjerne for nære kontakter, hygiejne herunder hånd-
hygiejne samt reduktion af antallet og varigheden af ansigt-til-ansigt kontakt. 

 Når elever mødes på tværs af primærgrupper i samværs- og fritidsaktiviteter skal 
den generelle anbefaling om 1 meters afstand iagttages.   

 Hvis eleverne har ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne, kan eleverne skifte 
lokale (fx til faglokaler), når dette er en forudsætning for, at undervisningen kan 
gennemføres efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen, herunder den 
fulde fagrække.  

 Skolen skal i videst muligt omfang planlægge, så de enkelte elever ikke undervises 
af flere lærere, end det er nødvendigt for, at eleverne kan modtage undervisning 
efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen, herunder den fulde fagrække. 
Lærerne skal have ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne, når de skifter 
klasse/lokale. 

 Personale bør så vidt muligt holde minimum 1 meters afstand til kollegaer og ele-
ver i normale situationer og minimum 2 meter til første række af elever ved tavle-
undervisning. Anbefalingen om 1 meters afstand for personale gælder ikke ved be-
hov for omsorg, fx elever der skal trøstes, og kan fraviges, når dette er en forud-
sætning for, at undervisningen kan gennemføres efter de almindelige bestemmel-
ser i lovgivningen, herunder den fulde fagrække.  

 Der bør tages særligt hensyn til personale, der kan være i øget risiko for alvorligt 
forløb med COVID-19, i tilrettelæggelse af den enkeltes arbejde og fx indretning 
af arbejdspladsen. 

 Ved sang, råb m.m., hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte anbefales det, at 
både personale og elever/kursistser bør holde 2 meters afstand.  

 Den generelle anbefaling om 1 meters afstand skal fortsat iagttages, når elever be-
væger eller opholder sig samme sted som personer uden for deres primærgrup-
per/undervisningshold, fx på fællesarealer. 

 Pauser og frikvarterer bør så vidt muligt holdes forskudt.  
 Færdsel i spisesalen, på trappeopgange eller lange gange ensrettes så vidt muligt, så 

kontakt ansigt-til-ansigt minimeres, og kødannelse undgås.  
Elevernes frie tid (dvs. 
uden for  
undervisning og pæda-
gogisk  
tilrettelagt samvær) 

 Ved samvær med andre elever uden for primærgruppen og klassen skal anbefalin-
gen om 1 meters afstand (og 2 meters afstand i særlige situationer) iagttages.  

 Eleverne må ikke opholde sig på andre primærgruppers boområder i den frie tid, 
men under hensyntagen til håndhygiejne, hosteetikette og afstand samt opmærk-
somhed på at undgå dråbesmitte i videst muligt omfang kan det i særlige tilfælde af 
fx sociale eller personlige årsager tillades.   

 Samvær med elever fra andre primærgrupper og klasser foregår på skolens øvrige 
fællesarealer og så vidt muligt udendørs.  

 Anvendelse af skolens faciliteter beregnet til fysisk aktivitet skal organiseres med 
tilsyn.  

Måltider  Der skal sikres grundig håndvask og/eller afspritning af hænderne forud for målti-
der.  

 Primærgrupperne udgør elevernes faste spisegrupper. Eleverne har faste pladser 
ved måltiderne.  

 Antallet af elever i salen på samme tidspunkt må ikke være større end, at afstands-
kravet kan overholdes.  

 Hvis eleverne ikke spiser med deres primærgruppe, skal anbefalingen om 1 meters 
afstands tilstræbes. I sådanne situationer kan eleverne spise forskudt af hinanden.  

 Det anbefales, at maden serveres som portionsanretninger eller ved bordene. Buf-
fet er tilladt med stor fokus på håndhygiejne, kontaktpunkter og afstand.  

 Borde og stolerygge aftørres med sæbevand efter hvert måltid.  

 Mellemmåltider serveres af enten personale eller af få udvalgte elever.  

 Eleverne kan deltage i madlavningen 

 


