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Rådgivende vurdering om set-up på grundskoler i forbindelse med
genåbning den 5. januar 2022
Epidemikommissionen har den 7. december 2021 i ”Indstilling om iværksættelse af
yderligere tiltag” blandt andet indstillet, at børn i grundskolen hjemsendes og modtager
virtuel undervisning fra onsdag den 15. december 2021 og frem til og med tirsdag den 4.
januar 2022.
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Epidemikommissionen bemærkede i den forbindelse, at der er et særligt hensyn at tage til
børns trivsel, og at der derfor bør forberedes et set-up, så børnene som udgangspunkt
kan komme tilbage i skolerne den 5. januar 2022, selvom der stadig er høj smitte i
samfundet.
Børne- og undervisningsministeren har anmodet Epidemikommissionen om at afgive
rådgivende vejledning ift. set-up i forbindelse med genåbning af grundskoler den 5. januar
2022 mhp. at forebygge smitte blandt børnene, i forbindelse med at skolerne genåbner.
Børne- og Undervisningsministeriet har oplyst, at der lægges op til et set-up for genåbning
den 5. januar 2022 med følgende elementer:
Vaccination
Der gennemføres frem mod og efter genåbning en massiv kommunikationsindsats i forhold
til at få så mange børn som muligt i alderen 5-11 år vaccineret.
Test og nære kontakter
De nuværende anbefalinger vedr. screeningstest og test i stedet for isolation ved nær
kontakt, som gælder i både dagtilbud og grundskoler mv., fastholdes og udvides:
 Anbefaling om screeningstest af elever fra og med 1. klasse og ansatte i dagtilbud
og skole to gange ugentligt i kommuner og sogne med høj smitte udvides, således
at alle kommuner, uanset deres lokale smittetal er omfattet. Dermed skal alle
børn screeningstestes to gange. Denne ordning udløber senest 31. marts 2022,
hvorefter ordningen automatisk vil overgå til den gamle tiltagsmodel.
 Anbefaling om test frem for isolation for nære kontakter i skolen udvides, så alle
elever, både vaccinerede og ikke vaccinerede, testes hurtigst muligt (PCR- eller

Side 1 af 3

antigentest), og alle elever testes på 4. og 6. dagen (PCR-test). Ved positivt svar på
testen bør eleven straks gå i isolation.
Elever, der bliver nære kontakter i hjemmet, er omfattet af de almindelige anbefalinger for
nære kontakter, herunder om selvisolation. Kriterier og anbefalinger for, hvornår en person
er nær kontakt skal samtænkes med overvejelser der pt. pågår om justering af de generelle
anbefalinger for test og nære kontakter.
Vederlagsfri antigenselvtest (hjemmetest)
Den nuværende testkapacitet på skolerne, med tilgængelige 0. dagstest og screeningstest
på eller i umiddelbar nærhed til skolen, herunder selvpodning under supervision for ansatte
og elever i 8.-10. klasse, udvides. Med udvidelsen tilbydes vederlagsfri antigenselvtest til
alle elever og medarbejdere, og ikke kun til ikke-vaccinerede og ikke tidligere smittede
inden for de seneste 6 måneder.
Det ændrede test set-up træder i kraft for eleverne i grundskolen fra den 5. januar 2022,
samt for efterskoler og frie fagskoler i perioden fra og med den 10. januar 2022.
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Sektionering og kontaktreduktion
De nuværende anbefalinger til tiltag i kommuner og sogne med høj smitte udvides til hele
landet. Det omfatter følgende:
 Opfordring om at undervisning foregår i stamklasser i det omfang, det er foreneligt
med almindelig undervisning.
 Opfordring om, at aktiviteter i SFO og fritidstilbud organiseres, så børnene så vidt
muligt er i faste grupper af børn og pædagogisk personale.
 Opfordring til så vidt muligt at opdele elever klassevist i frikvarterer og pauser.
 Opfordring til at aflyse større sociale arrangementer på tværs af klasser. Sociale
arrangementer med primært socialt formål såsom klassefester, fødselsdag og
fælles morgenmad bør holdes inden for stamklassen.
 Opfordring til at holde afstand blandt medarbejdere, forældre m.fl.
Afstandsanbefalingen omfatter ikke elever og imellem elever og medarbejdere.
Disse opfordringer suppleres med anbefalinger om lokalt at overveje brug af værnemidler
for ansatte på skoler, f.eks. ved at forældre/besøgende bør bære mundbind indendørs, at
aflevering/afhentning sker udendørs, og at ansatte gives ret til at bære visir.
Udluftning, rengøring og hygiejne
Nuværende forhøjede anbefalinger til rengøring m.v. videreføres og indskærpes over for
kommunerne. Der gennemføres aktuelt en kommunikationsindsats for at fastholde
kommunernes og skolernes opmærksomhed på rengøring, hygiejne og udluftning i form af
bl.a. SST’s Ren Rutine-kampagne: Informationsindsats med fokus på hygiejne. Denne
indsats fastholdes. Regeringen har indgået aftale med KL om 0,9 mia. kr. i 2021 til
merudgifter forbundet med corona. Regeringen har tilkendegivet, at man også i 2022 vil
dække kommunernes nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 på lige fod med 2020 og
2021.
Børne- og Undervisningsministeriet bemærket, at der i de kommende dage og uger
forventes at komme ny viden om betydningen af omikron-varianten, som kan få betydning
for genåbningen af skolerne. Der vil i så fald kunne overvejes ændringer til det foreslåede
set-up, f.eks. i form af justerede anbefalinger for nære kontakter, en udskydelse af
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genåbningen, geografisk bestemt tilbagevenden o.lign. Børne- og Undervisningsministeriet
bemærker, at udskydelse af genåbning og øget brug af hjemsendelse ved nær kontakt vil
skulle forelægges for Folketingets Epidemiudvalg.
Epidemikommissionens vurdering
Epidemikommissionen lægger vægt på, at der frem mod og efter genåbning er en massiv
kommunikationsindsats i forhold til at få så mange børn som muligt i alderen 5-11 år
vaccineret.
Epidemikommissionen lægger derudover vægt på, at testindsatsen og indsatser vedr.
sektionering og kontaktreduktion og udluftning, rengøring og hygiejne udvides.
Epidemikommissionen vurderer, at det foreslåede set-up udgør et godt grundlag for, at
grundskolerne kan genåbne fra den 5. januar 2022.
Epidemikommissionen lægger vægt på, at smittesituationen løbende følges med henblik på
at vurdere, om der er grundlag for at allerede igangsatte tiltag og anbefalinger ændres eller
udvides.
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