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Samlet vurdering 

Her følger en opsummering af ekstra kvalitative vurderinger per 21. marts. Grundlag for 

angivelse af skala for vurdering, kan læses i deres helhed i notat fra 18. marts 2021. 

Tiltag er vurderet relativt til hinanden. 

 

Tabel: Opsummering af de kvalitative vurderinger 

# Beskrivelse af nuværende 

tiltag 

(Beskrivelse af hvad der 

lempes til) 

Vurdering af lempelsens 

betydning for 

smitteudbredelse (relativt 

til de øvrige tiltag) 

 

Vurderingen beror særligt på 

    

. Afgangsstuderende på videregående 

uddannelser med praksisrettede 

elementer: Hjemsendt. 

 

Lempes til: Genåbning med sigte på 

især afgangsstuderende på uddannelser 

med mange praksiselementer med 50% 

fremmøde. Undervisning på stamhold. 

Studenter testes regelmæssigt 

 

 

 

 

 

 

 

Lav 

 

 Aktiviteten foregår indendørs og kan udfordre 

mulighed for udluftning. 

 Lempelsen omfatter ca. 15% af de studerende og de 

undervises på stamhold (faste grupper). 

 Der er krav om, at de studerende gør brug af 

hurtigtest og/eller PCR-test med en 

gyldighedsperiode på 72 timer. 

 

 Elever på erhvervsuddannelser 

deltager i certifikatfag/skolepraktik: 

Hjemsendt. 

 

  

 Aktiviteten foregår indendørs og kan udfordre 

mulighed for udluftning. 

 Alle undervises i faste hold. 

 Ved fremmøde på 50% undervises eleverne skiftevis 

på skole og hjemme. 

 Der er krav om, at eleverne testes 2 gange ugentlig   

(hurtigtest og/eller PCR-test). 

 

 Lempes til: 100 pct. Fremmøde 

Elever testes regelmæssigt 

 

 

 Lav-Middel 

 

 Lempes til: 50 pct. Fremmøde 

Elever testes regelmæssigt 

 

Lav 

 

    

 Studerende på videregående 

uddannelser: Hjemsendt. 

 

  

 Aktiviteten foregår indendørs og kan udfordre 

mulighed for udluftning. 

 Alle mødes i ”stamhold” (faste grupper). 

 Der er krav om, at de studerende kan fremvise en 

negativ covid-19 test (hurtigtest og/eller PCR-test) 

med en gyldighedsperiode på 72 timer. 

 

 Lempes til: Mulighed for at åbne for 

studiegrupper, læsegruppeaktiviteter, 

biblioteker og andre samværsformer på 

studierne fysisk indendørs i mindre 

grupper. (10 pct. samtidig fremmøde). 

De studerende testes regelmæssigt 

 

 

 

 

 

Lav 
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Afgangsstuderende på videregående uddannelser med praksisrettede 

elementer  

Aktuelt er undervisningen omlagt til digital undervisning uden fremmøde på de 

videregående uddannelser. Der forekommer undtagelser i helt særlige tilfælde, hvor 

fremmøde er nødvendigt, herunder fx laboratorie-, klinik- og værkstedsundervisning.    

 

Den foreslåede lempelse anbefaler følgende genåbning:  

• Genåbning for studerende på videregående uddannelser med sigte på især 

afgangsstuderende på uddannelser med mange praksiselementer (herunder 

bl.a. sygeplejersker) med 50 pct. fremmøde. 

• Videregående uddannelsesinstitutioner med praksisrettede elementer kan 

modtage studerende med 50 pct. fremmøde og 50 pct. fjernundervisning. 

• Undervisningen kan foregå inden for stamhold på 25-30 personer 

(undtagelsesvist dog op til 50 personer) uden afstandskrav med anbefaling om, 

at al undervisning uden for stamholdet skal foregå med overholdelse af 

afstandskrav og kun i helt særlige tilfælde kan gennemføres uden afstandskrav, 

fx laboratorieundervisning. I de tilfælde skal der anvendes mundbind.  

• Institutionerne vil have fleksibilitet til at prioritere fremmøde til de fag, hvor der 

er størst behov for fysisk undervisning. Nogle studerende vil således være 

skiftevis på institutionen, skiftevis hjemme, mens andre studerende vil have 

fremmøde i fuldt skema, mens andre igen vil fortsætte med 

hjemmeundervisning på fuld tid. 

• Krav om test for covid-19 max. 72 timer før fremmøde.  

 

Vurdering: For den foreslåede lempelse vurderes, at risikoen for smitteudbredelse vil 

være Lav.  

 

Grundlag for vurderingen  

Uddannelses- og Forskningsministeriet angiver at der er i alt 41.000 

afgangsstuderende på uddannelser med praksiselementer, samt knap 4.000 ansatte 

(det antages, at antal fremmødte ansatte er uændret i forhold til tidligere vurdering per 

18. marts 2021).  

Aldersgruppen omfatter de yngre voksne, og det bemærkes, at de yngre aldersgrupper 

i alderen 15-29 år har en høj forekomst af covid-19. Aktiviteten indebærer praktiske 

øvelser. Det antages, at en stor del af undervisningen foregår indendørs. Varighed 

antages at være 6-8 timer per dag. Et øget fremmøde må forventes at øge risiko for 

smitteudbredelse, men dette bliver imødegået af, at undervisningen foregår på 

stamhold. Det anbefales at fastholde dette også i forbindelse med pauser. Der lægges 

op til at dele de studerende op, således at der skiftevis er fremmøde og skiftevis 
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hjemmestudier. Dette vil understøtte bestræbelser på at mindske risiko for 

smitteudbredelse. Det må forventes, at flere vil indgå i sociale netværk, som har været 

sat på pause. Afledte effekter vurderes at være et øget behov for transport og dermed 

ophold i offentlige transportmidler eller samkørsel. Ydermere kan fremmøde give 

anledning til, at de studerende finder sammen på tværs af sociale netværk og afholder 

en form for samvær før og efter aktiviteten, hvilket der nu er mulighed for med 

forsamling af op til 10 personer udendørs. Vejledning og information til studerende bør 

fokusere på disse aspekter. 

Det er afgørende, at der på uddannelsesinstitutionen er nem adgang til håndhygiejne 

og muligheder for at holde afstand, samt at de fremmødte er bekendt med 

anbefalingerne. Rengøring af kontaktpunkter som dørhåndtag og gelændre er 

væsentligt. Ved ophold indendørs er det vigtigt med god ventilation og regelmæssig 

udluftning. Det relativt forøgede fremmøde i forhold til tidligere vurdering (18. marts 

2021) bliver imødegået af et krav om brug af mundbind i forbindelse med aktiviteter, 

hvor afstand er svært at overholde (fx laboratorieundervisning) samt et krav om brug af 

hurtigtest og/eller PCR-test med en gyldighedsperiode på 72 timer. Brug af test 

vurderes  at medvirke til, at færre asymptomatiske/præsymptomatiske personer 

deltager i undervisningen. 
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Erhvervsuddannelser med certifikatfag/skolepraktik 

 

Aktuelt er undervisningen omlagt til nødundervisning uden fysisk fremmøde.  

 

Den foreslåede lempelse giver mulighed for  

 Fuld genåbning og fuldt fremmøde for elever der skal deltage i certifikatfag og for 

elever i skolepraktik i hele landet.  

Eleverne undervises i faste hold. Det gælder ikke afstandskrav inden for det faste 

hold. Der er krav om 2 test ugentligt på ungdoms- og voksenuddannelser. 

 

 50 pct. fremmøde for alle elever med behov for praktisk undervisning i 

erhvervsuddannelserne (ekskl. elever i skolepraktik og elever der skal tage 

certifikatfag). 

Eleverne vil skulle modtage undervisning i faste rul, hvor de skiftevis er på skolen 

og skiftevis hjemme. Eleverne undervises i faste hold i periode med fremmøde. Det 

gælder ikke afstandskrav inden for det faste hold. Der er krav om 2 test ugentligt på 

ungdoms- og voksenuddannelser.. 

  

Vurdering: For den foreslåede lempelse vurderes, at risikoen for smitteudbredelse ved 

fuld fremmøde vil være Lav-Middel, og for 50% fremmøde vil være Lav.   

 

Grundlag for vurdering  

Børne- og Undervisningsministeriet har oplyst, at der er allerede åbnet op for fysisk 

fremmøde for nogle elever og personale på erhvervsuddannelserne.  

Børne- og Undervisningsministeriet oplyser vedr. fuldt fremmøde for elever der skal 

deltage i certifikatfag og for elever i skolepraktik i hele landet, at lempelsen forventes at 

berøre 8.300 elever (heraf 2.300 afgangselever og 6.000 ikke-afgangselever) og 700 

ansatte (inkl. administrativt personale og fx køkken og rengøringspersonale ansat på 

institutionerne) (heraf 200 ansatte vedr. afgangselever og 500 ansatte vedr. ikke-

afgangselever). Der er pr. 22. marts 2021 åbnet op for 50 pct. fysisk fremmøde for 

afgangselever og personale vedr. afgangselever på erhvervsuddannelserne i hele 

landet (100 pct. på Bornholm).  Den foreslåede lempelse skønnes således at betyde af 

der åbnes for fysisk fremmøde for yderligere 6.000 elever (heraf 1.200 afgangselever 

og 4.700 ikke-afgangselever) og 500 ansatte (heraf 100 ansatte vedr. afgangselever og 

400 ansatte vedr. ikke-afgangselever).  

Børne- og Undervisningsministeriet oplyser vedr. 50 pct. fremmøde for alle elever med 

behov for praktisk undervisning i erhvervsuddannelserne (ekskl. elever i skolepraktik 

og elever der skal tage certifikatfag), at lempelsen forventes at berøre 23.200 elever 

(heraf 11.500 afgangselever og 11.800 ikke-afgangselever) og 1.900 ansatte (inkl. 

administrativt personale og fx køkken og rengøringspersonale ansat på institutionerne) 
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(heraf 900 ansatte vedr. afgangselever og 1.000 ansatte vedr. ikke-afgangselever). Der 

er pr. 22. marts 2021 åbnet op for 50 pct. fysisk fremmøde for afgangselever og 

personale vedr. afgangselever på erhvervsuddannelserne i hele landet (dog 100 pct. 

fremmøde på Bornholm) og for fysisk fremmøde en dag om ugen udendørs for ikke-

afgangselever (dog 100 pct. fremmøde på Bornholm). Den foreslåede lempelse 

skønnes således at betyde, at der åbnes for fysisk fremmøde for yderligere 9.400   

ikke-afgangselever og 800 ansatte vedr. ikke-afgangselever. Der vil også være et 

mindre ekstra fremmøde for afgangselever og personale hertil på de tekniske 

erhvervsuddannelser, da de vurderes at have 60 pct. praktisk undervisning. Dette 

skønnes dog samlet set at være under 1.000 personer.   

 Aldersgruppen omfatter de yngre voksne, og det bemærkes at de yngre aldersgrupper 

i alderen 15-29 år har den højeste forekomst af Covid-19. Aktiviteten indebærer 

praktiske øvelser. Det antages, at en stor del af undervisningen foregår indendørs. 

Varighed antages at være 6-8 timer per dag.  

Et øget fremmøde må forventes at øge risiko for smitteudbredelse, men dette bliver 

imødegået af, at  undervisningen foregår på faste hold. Elever bør også være på faste 

hold i forbindelse med pauser. Der lægges op til at eleverne vil modtage undervisning i 

faste rul, således at eleverne skiftevis er på skolen og skiftevis hjemme. Dette vil 

understøtte bestræbelser på at mindske risiko for smitteudbredelse. Det må forventes, 

at flere vil indgå i sociale netværk, som har været sat på pause. Afledte effekter 

vurderes at være et øget behov for transport og dermed ophold i offentlige 

transportmidler eller samkørsel. Ydermere kan fremmøde give anledning til at de 

studerende finder sammen på tværs af sociale netværk og afholder et form for samvær 

før og efter undervisning. Vejledning og information til eleverne bør fokusere på disse 

aspekter. 

Det er afgørende, at der på undervisningsinstitutionen er nem adgang til håndhygiejne 

og muligheder for at holde afstand. Rengøring af redskaber og kontaktpunkter som 

dørhåndtag og gelændre er væsentligt. Hvis redskaber deles skal fokus på rengøring 

af redskaber øges. Ved ophold indendørs er det vigtigt med god ventilation og 

regelmæssig udluftning. Regelmæssig brug af hurtigtest og/eller PCR-test med en 

gyldighedsperiode på 72 timer vurderes at medvirke til, at færre 

asymptomatiske/præsymptomatiske personer deltager i undervisningen. 
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Studerende på videregående uddannelser 

Aktuelt er undervisningen omlagt til digital undervisning uden fremmøde på de 

videregående uddannelser. Undtagelser sker i helt særlige tilfælde, hvor fremmøde er 

nødvendigt, herunder fx laboratorie-, klinik- og værkstedsundervisning. 

 

Den foreslåede lempelse omfatter: 

Mulighed for at åbne fysisk for studiegrupper, læsegruppeaktiviteter, biblioteker 

og andre samværsformer på studierne indendørs i mindre grupper. 

På de videregående uddannelsesinstitutioner kan der gives mulighed for at 

åbne for studiegrupper, læsegruppeaktiviteter, biblioteker og andre 

samværsformer på studierne fysisk indendørs i mindre grupper. Det vil give de 

studerende mulighed for at mødes under kontrollerede forhold, og det vil give 

de videregående uddannelsesinstitutioner mulighed for at tage en større del af 

ansvaret på sig. Såfremt fremmødet i de mindre grupper finder sted inden for 

”stamhold”, kan den generelle afstandsanbefaling om 2 meter fraviges. 

Fravigelsen af afstandsanbefalingen gælder dog ikke generelt. 

 

Det vil være en forudsætning for fysisk fremmøde, at der er skærpet 

opmærksomhed på ikke at møde op med symptomer på sygdom samt på 

håndhygiejne, rengøring og afstand. Der er desuden krav om brug af mundbind 

eller visir på uddannelsesinstitutionerne og krav om test inden for de seneste 72 

timer. Fysisk fremmøde vil skulle følge retningslinjerne for ansvarlig håndtering 

af covid-19 på de videregående uddannelser, hvor der ved en genåbning pr. 6. 

april lægges op til, at den generelle afstandsanbefaling om 2 meter er 

gældende på uddannelsesinstitutioner, men med mulighed for fravigelse inden 

for stamhold og ved evt. andre undtagelser. 

 

En sådan åbning for studiegrupper, læsegruppeaktiviteter, biblioteker mv. kan 

være et relevant supplement til en åbning for fysisk fremmøde, som primært 

sigter mod egentlige undervisningsaktiviteter, jf. f.eks. model for 50 pct. 

fremmøde på videregående uddannelser, men uden mulighed for forelæsninger 

i større grupper. Derved kan studerende, der ikke falder ind under kategorierne 

i en sådan model, få en vis adgang til institutionen.  

 

Der kan for åbningen sættes en ramme, således at der gives adgang til, at 10 

pct. af den samlede studenterpopulation på institutionen kan være tilstede 

samtidigt på campus i læsesale, studiegrupper mv. 

 

Vurdering: For den foreslåede lempelse vurderes, at risikoen for smitteudbredelse vil 

være Lav. 
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Grundlag for vurderingen  

Uddannelses- og Forskningsministeriet vurderer at lempelsen vil omfatte 10 pct. af alle 

studerende svarer til ca. 26.000 studerende. Genåbningen forventes ikke at øge 

antallet af ansatte. 

 

Aldersgruppen omfatter de yngre voksne, og det bemærkes, at de yngre aldersgrupper 

i alderen 15-29 år har en høj forekomst af covid-19. Det antages, at studiegrupperne vil 

mødes indendørs. Varigheden vil formentligt variere. Et øget fremmøde må forventes 

at øge risiko for smitteudbredelse. Risiko for smitteudbredelse kan mindskes ved at 

fastholde, at de studerende mødes fysisk i mindre grupper i forbindelse med 

studiegrupper, læsegruppeaktiviteter, på biblioteker og andre samværsformer på 

studierne indendørs. Dette bør fastholdes - også i forbindelse med pauser.  

Det må forventes, at flere vil indgå i sociale netværk, som har været sat på pause. 

Afledte effekter vurderes at være et øget behov for transport og dermed ophold i 

offentlige transportmidler eller samkørsel. Ydermere kan fremmøde give anledning til, 

at de studerende finder sammen på tværs af sociale netværk og afholder en form for 

samvær før og efter aktiviteten, hvilket der nu er mulighed for med forsamling af op til 

10 personer udendørs. Vejledning og information til studerende bør fokusere på disse 

aspekter. 

Det er afgørende, at der på uddannelsesinstitutionen er nem adgang til håndhygiejne 

og muligheder for at holde afstand, samt at de fremmødte er bekendt med 

anbefalingerne. Rengøring af kontaktpunkter som dørhåndtag og gelændre er 

væsentligt. Ved ophold indendørs er det vigtigt med god ventilation og regelmæssig 

udluftning. Risiko for smitteudbredelse imødegås ved at fastholde afstandskrav samt et 

krav om brug af hurtigtest og/eller PCR-test med en gyldighedsperiode på 72 timer. 

Brug af test vurderes at medvirke til, at færre asymptomatiske/præsymptomatiske 

personer deltager i undervisningen. 

 


