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Skærpede retningslinjer for grundskoler i hele landet 

Skærpede retningslinjer, anbefalinger og restriktioner for grundskoler i hele landet 

Tidspunkt for retnings-
linjernes, anbefalinger-
nes og de særlige re-
striktioners ikrafttræ-
den 

De skærpede retningslinjer træder i kraft den 21. december 2020, dog træder 
regler for nødpasning i kraft den 4. januar 2021.  
 
Det samme gælder de restriktioner, som er fastsat i medfør af epidemiloven i 
bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for 
skoler og uddannelsesinstitutioner m.v.  i forbindelse med af håndtering af co-
vid-19. Den nye bekendtgørelse forventes udstedt den 31. december 2020. 
 
De skærpede retningslinjer, restriktioner og anbefalinger er gældende til og 
med den 17. januar 2021. 

Generelle retningslinjer Ud over de skærpede retningslinjer, restriktioner og anbefalinger, der er be-
skrevet i nærværende dokument, henvises grundskoler til Børne- og Under-
visningsministeriets generelle retningslinjer for grundskoler samt ungdoms- og 
voksenuddannelser.  
 
De generelle retningslinjer kan findes her og beskriver bl.a. de sundhedsfaglige 
anbefalinger, som grundskoler bør følge ift. rengøring, håndhygiejne, håndte-
ring af smittetilfælde m.v. 

Skoler omfattet af ret-
ningslinjerne, anbefa-
lingerne og de særlige 
restriktioner 

Alle folkeskoler, fri- og privatskoler, SFO, fritidshjem, klubtilbud og ung-
domsskoler. 

Fremmøde og nødpas-
ning 

Regler: 
Elever i grundskolen må ikke modtages på skolen eller i SFO, fritidshjem eller 
klubtilbud og skal derfor modtage nødundervisning uden fysisk tilstedevæ-
relse.  
 
Følgende elever er dog undtaget og skal derfor fortsat modtages på skolen og 
i videst mulige udstrækning modtage almindelig undervisning: 
1) Elever på alle klassetrin i specialskoler og specialklasser efter folkeskole-

loven, ungdomsskolens heltidsundervisning efter ungdomsskoleloven og 
andre lignende tilbud.  

2) Elever, hvis dette er begrundet i helt særlige sociale, pædagogiske eller 
behandlingsmæssige behov hos eleven, herunder begrundet i forholdene 
i hjemmet.  

3) Elever, der er omfattet af krav om sprogprøver, jf. folkeskoleloven § 11 
a, hvis det vurderes, at eleven har særlige behov, der nødvendiggør, at 
skolen stadig modtager eleven til undervisning ved fysisk tilstedeværelse 
på skolen.  

 
Hvis det ikke er muligt inden for de gældende sundhedsfaglige anbefalinger og 
restriktioner at give de pågældende elever almindelig undervisning, overgås til 
nødundervisning. 
 

 Kommunalbestyrelsen etablerer nødpasning til børn og unge, der ikke må 
modtages i skole, SFO, fritidshjem og klubtilbud. Nødpasningen skal så vidt 
muligt foregå i vante rammer og i øvrigt understøtte barnets eller den unges 
trivsel og tryghed. Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne for nødpasnin-
gen og herunder kriterier for udvælgelse af børn og unge, der tilbydes nødpas-
ning. Rammerne offentliggøres på kommunens hjemmeside. Kommunalbe-
styrelsens kriterierier for tilbud om nødpasning skal omfatte: 

1) Børn 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. 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
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2) Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behand-
lingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.   

 
Kan kommunalbestyrelsen på grund af personale- eller kapacitetsmæssige ud-
fordringer ikke stille det nødvendige antal pladser i nødpasning til rådighed, 
skal kommunalbestyrelsen prioritere børn og unge omfattet af punkt 2 i oven-
stående, og børn under 10 år, hvis forældre varetager samfundskritiske funkti-
oner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af 
infrastruktur, politi, undervisning, pasning, den offentlige administration eller 
transport- og forsyningsvirksomheder.. Kommunalbestyrelsen skal ved opsø-
gende indsats sikre, at forældrene, eller den, der faktisk sørger for barnet, sik-
rer, at barnet om nødvendigt deltager i nødpasning. 
 
Private tilbud står til rådighed for nødpasning af børn, der er optaget i disse 
tilbud. 

Særlige restriktioner og 
anbefalinger for organi-
seringen af undervis-
ning og andre aktivite-
ter  

 Regler:  
I det omfang, skole, SFO, fritidshjem og klubtilbud mv. er åben for elever fin-
der de generelle retningslinjer anvendelse. 
 
Alle folkeskolens prøver i prøveterminen december-januar 2020/21 er aflyst 
fra og med mandag den 21. december 2020. Aflysningen gælder også prøver, 
hvor prøveforberedelsen er gået i gang (eksempelvis ved trækning af prøveop-
læg), men hvor prøven ikke når at blive afholdt og afsluttet inden den 21. de-
cember. Bekendtgørelsen kan ses her . 
 
Der henvises for yderligere information til spørgsmål/svar på 
www.uvm.dk/corona.  
 
Anbefalinger: 
• Det anbefales, at spisning – i det omfang skolen er åben for elever – fore-

går klassevist og ikke i fællesarealer.  
• Det anbefales, at der er fokus på dialog med udskolingsklasser om at være 

ung under covid-19, herunder om hvordan man kan skabe fællesskaber 
samtidig med, at anbefalinger og restriktioner overholdes. 

• I det omfang skolen er åben for elever anbefales det, at der er skærpet op-
mærksomhed på ikke at møde op med symptomer på sygdom samt på 
håndhygiejne, rengøring, afstand mv.  

• Det anbefales, at skolen – i det omfang den er åben for elever – har særligt 
personale til at italesætte og medvirke til at opretholde smitteforbyggende 
foranstaltninger. Det er den enkelte skole, der vurderer behovet for særligt 
opsynspersonale, og som træffer beslutning om at tilrettelægge sådant op-
syn. 

Regulering af undervis-
ning, herunder nødun-
dervisning mv. 

Regler:  
Når en skole overgår til nødundervisning finder reglerne om nødundervis-
ning, jf. dagtilbud- og nødundervisningsbekendtgørelsen, anvendelse.  
 
Børne- og undervisningsministeren fritager alle skoler fra at indsende en be-
grundelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, når de overgår til nødun-
dervisning. Fritagelsen gælder frem til og med den 17. januar 2021. Første 
gang skoler, der nødunderviser, igen skal indberette vil derfor være senest den 
5. februar 2021 for perioden fra den 18. januar til den 31. januar 2021. 
 
Nødundervisningen skal i videst mulige omfang svare til den almindelige un-
dervisning og erstatter ifølge reglerne herom almindelig undervisning, uanset 
om der er tale om nødundervisning med fysisk tilstedeværelse eller uden fysisk 
tilstedeværelse.  
 
For elever, der ikke må modtages på skolen, kan nødundervisningen ifølge 
reglerne herom gives i form af fjernundervisning og virtuel undervisning. Det 
følger af reglerne om nødundervisning, at en sådan nødundervisning kan om-
fatte egen læring i hjemmet efter anvisning fra læreren ved brug af bøger og 
andre relevante undervisningsmidler, inklusive digitale. Undervisningen kan 
efter reglerne også indebære, at eleven får hjemmeopgaver til digital aflevering 
og efterfølgende bedømmelse og evaluering fra underviseren. 
 
Nødundervisning tilrettelægges efter den enkelte elevs behov i den udstræk-
ning, dette er praktisk muligt i den ekstraordinære situation. Dette gælder sær-
ligt elever med behov for specialundervisning og specialpædagogisk støtte, ele-
ver med særlige støttebehov samt tosprogede elever. Det gælder også andre 
elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. 
 
Anbefalinger:  
På EMU – Danmarks læringsportal findes der gode råd til undervisningen. 

 

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/2020/2056
http://www.uvm.dk/corona
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/629
https://emu.dk/

