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Spørgsmål og svar 
Genåbning 6. april 
 
Nedenstående spørgsmål og svar er ikke udtømmende, men er baseret på de henvendelser vi har 
fået i Ungdomsskoleforeningen de seneste dage. Vi henviser til mange flere spørgsmål og svar på 
uvm.dk, samt opfordrer til at I kontakter os hvis I har konkrete spørgsmål. Så skal vi på bedste vis 
forsøge at vejlede jer. 
Selvom der nu, med næste fase af genåbningen, etableres flere muligheder for at gennemføre 
aktiviteter i regi af ungdomsskolen, herunder fritidsundervisning, så opfordrer vi stadig til at man 
igangsætter og gennemfører aktiviteter med forsigtighed og med stor hensyntagen til de 
sundhedsfaglige retningslinjer og smittetrykket – generelt og lokalt. 
Signalet fra ministeriet er at vi skal gennemføre de aktiviteter, der giver mening, men vi skal ikke 
lede efter sprækker i retningslinjerne for at igangsætte alt. Vigtigst er det at I som ungdomsskoler 
er i tæt dialog med jeres forvaltningschef omkring aktiviteterne der igangsættes. 
 

 
 
 
Ungdomsskolen står ikke nævnt direkte i retningslinjer, spørgsmål og svar fra UVM ret ofte. 
Under hvilken kategori hører ungdomsskolen? 
Ungdomsskolen falder i ministeriets arbejde med retningslinjer, spørgsmål og svar under 
kategorien ”SFO, klubtilbud, fritidstilbud mv.” 
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Enkelte gange er ungdomsskolen eller ungdomsskolens fritidsundervisning nævnt specifikt, men 
ellers er ovenstående gældende. Ligeledes vil en række af ungdomsskolens øvrige tilbud og 
opgaver, herunder heltidsundervisning, erhvervsklasser o.l. høre under andre kategorier. 
 
Kan klubtilbud mv. samt ungdomsskolens fritidsundervisning holde åbent for elever der har 50 
procent fremmøde? 
Ja. 
For elever, der har 50 procent fremmøde på skolen, gælder, at de må møde i klubtilbud mv. med 
50 pct. fremmøde på samme måde, som i skolen/institutionen. Det betyder, at eleverne må møde 
i klubtilbud mv. den ene uge, men ikke den næste uge. Eleverne må således ikke møde i klubtilbud 
mv. i de uger, hvor de ikke møder til undervisning på skolen/institutionen. Fremmødet må foregå 
indendørs. 
 
Se endvidere særskilt FAQ om fortolkningen af 50 procent fremmøde på skolen/institutionen. 
 
Må ungdomsskole og klub igangsætte indendørs aktiviteter fra 6. april? 
Ja. Med genåbningen fra 6. april hvor elever i 5.-10. klasse må vende tilbage i skolen med 50% 
fremmøde er det også muligt at igangsætte indendørs aktiviteter. 
 
Er SFO, fritidshjem og klubtilbud mv. omfattet af forbuddet mod undervisning på tværs af 
klasser? 
Nej. SFO, fritidshjem og klubtilbud m.v. er ikke omfattet af forbuddet mod undervisning på tværs 
af klasser, da dette forbud kun gælder undervisning i grundskolen. Det anbefales dog, at 
aktiviteterne i SFO, fritidshjem og klubtilbud mv. organiseres på en sådan måde, at børnene så vidt 
muligt er i faste grupper af børn og pædagogisk personale. 
 
Er der særlige anbefalinger til hvordan aktiviteter i ungdomsskole og klub skal organiseres?  
Helt overordnet skal man i alle aktiviteter følge de sundhedsfaglige anbefalinger og retningslinjer. 
Det anbefales, at aktiviteterne i SFO, fritidshjem og klubtilbud mv. organiseres på en sådan måde, 
at børnene er i faste grupper af børn og pædagogisk personale. 
Det bør så vidt muligt undgås, at de faste grupper blandes på tværs, og der bør holdes 2 meters 
afstand til børnene i andre grupper. Inden for den faste gruppering kan anbefalinger om 2 meters 
afstand fraviges. 
Pædagogisk personale bør, så vidt som de pædagogiske hensyn tillader det, holde mindst 2 meters 
afstand til børnene. Den generelle anbefaling om at holde 2 meters afstand gælder derfor 
eksempelvis ikke ved behov for omsorg (for eksempel børn der skal trøstes eller hjælpes). 
Børn kan undtagelsesvist, når der er få børn tilbage, i mindre omfang samles på tværs af et par 
grupper/stuer (helst de samme grupper/stuer) i det omfang, det er nødvendigt, for eksempel i 
forbindelse med ydertimerne. 
Pædagoger kan også, hvis de har ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne, undtagelsesvist, 
skifte gruppe til gruppe, hvis der opstår behov for det, for eksempel i forbindelse med pasning i 
ydertimerne. 
 
Hvilke former for aktiviteter i skoler og fritidstilbud er undtaget fra forsamlingsforbuddet for 
fremmødte elever? 
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Grundskoler er undtaget fra forsamlingsforbuddet. Undtagelsen gælder også for aktiviteter, der 
finder sted i forbindelse med SFO og andre fritidstilbud, pædagogisk tilrettelagt samvær på 
efterskoler og frie fagskoler samt undervisning eller klubtilbud i ungdomsskolerne. 
Undtagelsens anvendelse forudsætter ikke godkendelse eller tilladelse fra for eksempel Børne- og 
Undervisningsministeriet eller sundhedsmyndighederne, men det gælder generelt, at undtagelsen 
kun kan anvendes under forudsætning af, at sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende 
anbefalinger følges, herunder selvisolation, hygiejne og afstand. 
 
Må fritids- og klubtilbud mv. benytte den åbning der er, til at arrangere udendørs 
idrætsaktiviteter for op til 25 børn/unge?  
Kulturministeriets regler om udendørs idrætsaktiviteter går kun på, om man kan fravige 
forsamlingsforbuddet. De ændrer derfor ikke på, om en skole eller institution er lukket for visse 
elever. 
Der kan arrangeres udendørs idrætsaktiviteter for de elever, der er til stede fysisk på skolen, i 
fritidsinstitutionen eller klubben mv., under hensyn til de sundhedsfaglige restriktioner og 
anbefalinger. 
 
Kan ungdomsskolerne stille krav om test af elever? 
Det afhænger af tilbuddet. Der vil være nogen tilbud i ungdomsskolen hvor test er et krav. Det 
afhænger af tilbuddets karakter og elevgruppen. 
For elever i klub eller fritidsundervisning kan man ikke. Det skyldes at for elever der går i 
folkeskolen er der ikke krav om test. Men der opfordres kraftigt til, at elever der er fyldt 12 år, 
bliver testet bliver testet i forbindelse med fysisk fremmøde på skolen. Det gælder også elever, der 
har adgang til at fremmøde udendørs én dag om ugen. 
Der opfordres til, at eleverne ved fremmøde har gennemført en coronatest inden for de seneste 
72 timer, dog højst to gange om ugen 
Opfordringen gælder også elever, som er undtaget for nedlukning, for eksempel elever på 
specialskoler eller elever med særlige behov.  
Opfordring til test gælder ikke for elever og ansatte der:  

1. af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for COVID-19. 
2. som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller 

antigentest for COVID-19. 
3. tidligere har været smittet med COVID-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det 

omfang de til kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er 
foretaget ved PCR- eller antigentest for COVID-19, og som på fremvisningstidspunktet er 
mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt. 

Fordi det kun er en opfordring at lade sig teste, skal skolen ikke kontrollere testsvar.  
 
En elev, der er fyldt 15 år, kan selv give informeret samtykke til test. Såfremt en elev henvender 
sig til testpersonalet og anmoder om at blive testet, vil dette anses som et tilstrækkeligt samtykke. 
Det samme gælder, hvis en elev deltager i en superviseret selvtest. 
Forældremyndighedens indehaver skal dog informeres herom, og skal inddrages i den 
mindreåriges beslutning. Det anses for at være tilstrækkeligt, at forældrene via kommunikation fra 
skolen og uddannelsesinstitutionen er blevet bekendt med, at tests foretages på skolen og 
uddannelsesinstitutionen samt har modtaget fyldestgørende information herom. 
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Test af elever under 15 år kræver, at forældremyndighedens indehaver giver samtykke. 
Supervisoren, der udfører eller påser testen, skal sikre sig, at der for elever under 15 er givet 
fornødent forældresamtykke, inden testen udføres. 
Det anbefales, at samtykket gives, så det gælder for en vis periode, for eksempel frem til 1. juli. 
Samtykke kan gives ved udfyldelse og underskrivning af en blanket fra skolen. Skolen skal 
opbevare samtykket og håndtere det forsvarligt i henhold til GDPR- reglerne. 
 


