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Vurdering af de enkelte påtænkte lempelser per 6. maj 2021 

Der er vurderet 18 lempelser ift. de forventede konsekvenser for smitteudbredelsen. Lempelserne er 

vurderet relativt til hinanden på en 5-pkt. skala i lighed med tilgangen i tidligere kvalitative 

vurderinger.  

 

Som tidligere beskrevet, er vurderingen angivet på en ordinal skala1 . Vurdering af den samlede risiko 

for smitteudbredelse ved en lempelse for en given aktivitet sker ud fra 5 kategorier: ”Lav”, ”Lav-

Middel”, ”Middel”, ”Middel-Høj” og ”Høj”. ”Lav” angiver således en lav risiko for, at den beskrevne 

lempelse vil øge smitteudbredelsen, hvor ”Høj” angiver således en høj risiko for, at den beskrevne 

lempelse vil øge smitteudbredelsen. Vurderingen afspejler samtidig effekten ved at lempe tiltagene 

relativt til de øvrige tiltag. Dvs. hvis den forventede risiko for smitteudbredelse vurderes som ”høj”, 

så menes der høj relativt til de øvrige lempelser i vurderingen. 

   

Aktuelle vurdering af de 18 lempelser omfatter dels opdateringer i forhold til tidligere vurdering af d. 
18. marts 2021 samt nye kvalitative vurderinger. I relevante tilfælde er angivet eventuelle ændringer i 
vurdering i forhold til tidligere, fx som konsekvens af ændrede aktivitetsdata. Aktivitetsdata oplyst fra 
det relevante ressortministerium er anført for den konkrete vurdering og anført under hver vurdering 
af lempelse. 
 
.

                                                      
1 Den faglige Referencegruppe: Vurdering vedrørende genåbning, januar 2021 



 

 
Samlet oversigt over vurdering af de enkelte lempelser 

Tabel 1: Opsummering af vurdering vedrørende smitterisiko af de enkelte lempelser 
Beskrivelse af nuværende 
tiltag  
(Beskrivelse af hvad der lempes til) 

Vurdering  
(relativt til 

øvrige tiltag) 

 
Vurderingen beror særligt på 

 
Volumen (opsummering) 

    
1. Serveringssteder mv. 
(både indendørs og udendørs) 
Begrænset åbningstid til kl. 23. Udskænkning stoppes kl. 22.  
Krav om tidsbestilling mindst 30 min. før ankomst.  
Krav om skiltning med, hvor mange kunder der maksimalt må 
lukkes ind i lokalet. 
Overholde afstandsanbefaling (1 meter). 
Arealkrav herunder lempet arealkrav i lokaler, hvor kunder mv. i 
det væsentlige sidder ned (dvs. 4 kvm pr. kunde og 2 kvm. pr. 
kunde, hvis de i det væsentlige sidder ned)  
Opfordring til frivillig registrering af gæsterne for at hjælpe 
smitteopsporingen. 
Krav om brug af mundbind. 
Krav om coronapas. 
 
Lempes til: Fjernelse af tidsbestilling, ellers uændret 

Middel-Høj 

• I tilknytning til serveringssteder er rapporteret en 
række superspredningsbegivenheder. 

• Serveringssteder udgør ofte en ramme for sociale 
sammenkomster, hvor indtagelse af alkohol er en del 
af begivenheden. 

• Aktiviteter som foregår udendørs giver god mulighed 
for udluftning. 

• Frivillig registrering af gæster giver mulighed for at 
understøtte smitteopsporing. 

• Krav om coronapas vurderes at nedsætte antallet af 
impulsive gæster.  

• Arealkrav vil bidrage til at mindske risiko for smitte. 

• Restauranter og cafeer: 
Erhvervsministeriet skønner, at der ikke vil ske meraktivitet med 
lempelsen.  

• Barer og værtshuse: 
Erhvervsministeriet skønner med betydelig usikkerhed, at 
lempelsen af tidsbestillingsrestriktionen vil give en meraktivitet på 
45.000 daglige gæster (dvs. at aktiviteten bliver 75 pct. af normal 
aktivitet), og at 2.200 flere vil komme tilbage i beskæftigelse 
(svarende til 90 pct. af normal beskæftigelse. 

• Skønnet tager udgangspunkt i erfaringen fra efteråret med 
tilsvarende restriktioner. Det skønnes at kræve flere beskæftigede 
at opretholde aktiviteten, hvorfor det vurderes, at beskæftigelsen 
vil være 90 pct.af normalen (svarende til ca. 6.500 beskæftigede 
personer). 

• Det forudsættes, at der genåbnes med de samme krav, som var 
gældende ved nedlukning. 
 

• Det bemærkes, at tallene er udtryk for skøn og behæftet med stor 
usikkerhed. 

 
 
2. Indendørs idræts-, fritids- og Foreningsfaciliteter 

(udøvere): 
Indendørsarealer åbnet for unge under 18 (forsamlingsforbud på 
25) samt for personer over 70 år, (forsamlingsforbud på 10).   
 

Middel 

 

• Fysisk aktivitet øger vejrtrækningshastighed og 
dermed større udskillelse af partikler fra luftveje 

• Aktiviteten foregår indendørs og kan udfordre 
mulighed for udluftning. 

 

• Der forventes en meraktivitet for personer over 18 år på:  
April: 353.268   
Maj: 241.131  
Juni: 100.400 
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Tabel 1: Opsummering af vurdering vedrørende smitterisiko af de enkelte lempelser 
Beskrivelse af nuværende 
tiltag  
(Beskrivelse af hvad der lempes til) 

Vurdering  
(relativt til 

øvrige tiltag) 

 
Vurderingen beror særligt på 

 
Volumen (opsummering) 

Lempes til:  Al indendørs idræ t i organiseret regi for voksne over 18 år 
genåbnes med et forsamlingsforbud på 25 personer. Krav om coronapas. 

• Det er en meget sammensat gruppe af aktiviteter og 
personer 

• Risikoen for smitte er afhængig af aktivitet, adfærd og 
hygiejne. Der bør være stor fokus på rengøring af 
redskaber. 

• Der bæres mundbind på fællesarealer (ikke under 
aktivitet) 

• Der er krav om coronapas. 
 

• Under de nuværende restriktioner forventes fitnesscentrene ikke 
at være åbnet – antal aktive medlemmer, under 18 år samt over 70 
år udgør kun ca. 10 pct. 
April: 436.360 
Maj: 433.700 
Juni: 415.610 

 
 
3. Indendørs idræts-, fritids- og foreningsfaciliteter (i 

organiseret i regi) (udøvere): 
Indendørsarealer lukket for offentligheden. 
 
Lempes til: indendørs ikke-kontaktsport i organiseret regi genåbnes for 
voksne over 18 år med et forsamlingsforbud på 25 personer. 
Krav om coronapas 
 

Lav-Middel 

• Fysisk aktivitet øger vejrtrækningshastighed og 
dermed større udskillelse af partikler fra luftveje 

• Aktiviteten foregår indendørs og kan udfordre 
mulighed for udluftning. 

• Risikoen for smitte er afhængig af aktivitet, adfærd og 
hygiejne. Der bør være stor fokus på rengøring af 
redskaber. 

• Der bæres mundbind på fællesarealer (ikke under 
aktivitet) 

• Der er krav om coronapas. 

• Der forventes for ikke-kontaktsport en meraktivitet for personer 
over 18 år på:  
April: 285.421 
Maj: 196.755 
Juni: 87.239 
 

• Under de nuværende restriktioner forventes fitnesscentrene ikke 
at være åbnet – antal aktive medlemmer, under 18 år samt over 70 
år udgør kun ca. 10 pct. 
April: 436.360 
Maj: 433.700 
Juni: 415.610 
 

 
4. Forsamlingsforbud (indendørs): 
max 10 personer (indendørs), max 50 personer (udendørs) 
 
Lempes til: 
• Indendørs forsamlingsforbud hæves til 25 personer. 
• Udendørs forsamlingsforbud hæves til 75 personer. 

Middel-Høj 

 

• Lempelsen sigter mod at øge antallet indendørs 

• Ca. 1/3 af smitten sker i husstanden. 

• Der bør være stor fokus på håndhygiejne, rengøring af 
kontaktpunkter samt hyppig udluftning.  
 

 

• Ingen supplerende data 
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Tabel 1: Opsummering af vurdering vedrørende smitterisiko af de enkelte lempelser 
Beskrivelse af nuværende 
tiltag  
(Beskrivelse af hvad der lempes til) 

Vurdering  
(relativt til 

øvrige tiltag) 

 
Vurderingen beror særligt på 

 
Volumen (opsummering) 

5. Spillesteder, teatre og biografer og lignende øvrige 
lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, herunder 
menighedsaktiviteter i folkekirken og andre 
trossamfund. Anvendes kun i begrænset omfang. 
 

Lempes til: 
Udendørs: væsentligst siddende faste pladser, sektion a 500, Maksimalt 
2.000 tilskuere, 1 m afstand, krav om coronapas 
 
Indendørs: væsentligst siddende faste pladser, sektion a 500, Maksimalt 
2.000 tilskuere, 1 m afstand, arealkrav (4 m2 stående, 2 m2 siddende), 
Fokus på ventilation, krav om coronapas 
 

 
 

 
 

 
 

Lav-Middel 
(Udendørs) 

 
 
 

Middel 
(Indendørs) 

• Der anvendes sektionering på op til 500 og med 
overvejende siddende tilskuere/deltagere. Maksimalt 
2.000 tilskuere, 

• Der er arealkrav på 4 m2 ved stående aktiviteter og 2 
m2 ved siddende. 

• Der er krav om coronapas 

• For indendørs aktiviteter er der fokus på ventilation. 

• For mindre antal deltagere forventes gældende 
arealkrav at gælde. 

Kulturministeriet oplyser følgende forventede aktivitetsniveau (% af 
normal aktivitet) for maj, juni og juli måned: 

• Biografer: 2,1 mio. tilskuere (65%), ansatte 2000 

• Teater, cirkus og revy: 360.000 deltagere og 6.900 ansatte (40%),  
• Spillesteder mv. eksklusiv festivaler, inklusive kirkekoncerter: 

432.880 deltagere (40%) og 2.075 ansatte. 

• Kulturinstitutionsaktiviteter for publikum på videregående 
kunstneriske uddannelser (koncerter, teaterforestillinger, 
filmvisninger og kunstudstillinger): 50.000 maj/juni/juli   

 • Kultur-, medborger- og aktivitetshuse: Normalt 1.170.000 
besøgende pr. måned. Foreningen Kulturhusene i Danmark 
skønner, at 340.000 personer vil besøge foreningens huse i maj og 
370.000 i juni inkl. ansatte (30 % af normal aktivitet).  

• Arkiver: Rigsarkivets læsesale forventer i alt for læsesalene i hele 
landet antal besøg: april 145-175; maj 380-460; juni 280-460. Der 
findes derudover en række lokale arkiver rundt om i landet, som 
Kulturministeriet ikke har tal på, og der forventes lav aktivitet. 

• Forsamlingshuse: Der er ca. 1.100 forsamlingshuse i DK, der i 
gns. kan huse 75-125 deltagere. Data for aktivitet foreligger ikke.  
 

• Folkekirkens- og andre trossamfunds øvrige menighedsaktiviteter: 
 

Nedenstående volumendata består af aktivitetsdata for 
folkekirkens menighedsaktiviteter baseret på tal indhentet fra 
kirkestatistik fra 2019 og alene for arrangementer med deltagertal 
på over 25 deltagere i gennemsnit, idet kirkestatistikken ikke 
sondrer mellem indendørs og udendørs arrangementer. 
Kirkeministeriet ligger ikke inde med aktivitetsdata for aktiviteter i 
trossamfund uden for folkekirken. 
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Tabel 1: Opsummering af vurdering vedrørende smitterisiko af de enkelte lempelser 
Beskrivelse af nuværende 
tiltag  
(Beskrivelse af hvad der lempes til) 

Vurdering  
(relativt til 

øvrige tiltag) 

 
Vurderingen beror særligt på 

 
Volumen (opsummering) 

Antal arrangementer med over 25 deltagere i gennemsnit i alt pr. 
år på landsplan: 49.340. 

• Antal deltagere heri i alt pr. måned: 192.226. 
 

 
6. Konferencer, spillesteder, teatre og biografer og 

lignende øvrige lokaler, hvor der udøves 
kulturaktiviteter. Lukket. Forsamlingsforbud 10. 

 
Lempes til:  Konferencer genåbnes under ordning for konferencer: 
Krav om Coronapas. I det væsentlige siddende tilskuere, sektion af 500 
personer, dog med maksimalt 1.000 deltagere i alt. Arealkrav på 4 m2 per 
deltager (2 m2 for siddende). 
Krav om 1 meters afstand (”en tom stol”) mellem deltagere. Fokus på 
ventilation.  
Udarbejdelse af sundhedsplan. Der skal bæres mundbind eller visir 
indendørs, når stående. 
 

 
Middel 

 

• Aktiviteten foregår indendørs og kan udfordre 
mulighed for udluftning. 

• Det er generelt tale om en aktivitet med gode 
muligheder for at holde afstand, adgang til 
håndhygiejne og brug af mundbind.  

• Kontakter til andre personer vurderes til at være 
kortvarigt  
 

• Erhvervsministeriet vurderer, at der vil være en længere 
indfasningsperiode før konferencerne er tilbage på normalt 
aktivitetsniveau. Endelig må det forventes, at der går noget tid før 
det vil være muligt at invitere udenlandske konferencedeltagere, 
ligesom konferencer af flere dages varighed heller ikke skønnes 
afholdt på denne side af sommerferien. 

• Erhvervsministeriet anslår med betydelig usikkerhed, at der ingen 
aktivitet vil være den første måned efter lempelsen, og at 
aktiviteten først vil være oppe på 50 pct. af normalen efter 
sommerferien. 
 
 

 
7. Arbejdspladser. Offentlige ansatte, der ikke varetager 

kritiske funktioner, hjemsendes.  
Privat ansatte som har mulighed for at arbejde uden fysisk 
fremmøde, opfordres kraftigt hertil. 

 
Lempes til:  
Alle arbejdsgivere opfordres til at ansatte der kan arbejde uden fysisk 
fremmøde, arbejder hjemmefra i muligt omfang med men med mulighed for 
begrænset fremmøde. Den enkelte arbejdsgivere vurdere selv udmøntning. 
Der kan fx være tale om en prioritering af fremmøde for medarbejdere, hvis 
opgavevaretagelse er betydeligt vanskeliggjort af hjemsendelsen, pga. fx:  

 
 
 

Middel 
(Mulighed for 

begrænset 
fremmøde på 

arbejdspladsen) 
 
 
 
 
 

• Der må forventes en yderligere stigning i antal 
medarbejdere der møder fysisk på arbejde som en 
afledt effekt af den gradvise genåbning af samfundet.  

• Dette underbygges af data fra HOPE-projektet, hvor 
antal daglige kontakter til kolleger har været stigende 
siden påske. 
Coronaopsporingsenheden oplyser i deres aktivitetstal, 
at smitte på arbejdsplads/uddannelse (eksklusiv 
grundskolen), er anført som den tredje hyppigste 
setting (efter husstand og nære bekendte), hvor 
smittede personer tror sig smittet. Dette indikerer, at 
øget fremmøde på arbejdspladser potentielt vil 
medføre stigende smitte.   

• I uge 16 vurderes aktiviteten omkring arbejdspladser at være på 
ca. 77 % af normalen. I uge 17 vurderes aktiviteten omkring 
arbejdspladser at være omtrent uændret. Ud af ca. 3 mio. 
beskæftigede vurderes det at svare til, at omtrent 690.000 arbejder 
hjemme. 

• Heraf antages lempelsen at medføre, at 12,5 % (altså omtrent 
85.000) får mulighed for at møde fysisk ind. Det antages 
beregningsteknisk, at de møder ind i gennemsnit 2 ud af 5 
hverdage. 

• Det anslås på den baggrund med usikkerhed, at lempelsen vil få 
omtrent 35.000 beskæftigede til at møde fysisk på arbejde dagligt i 
gennemsnit. 
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Tabel 1: Opsummering af vurdering vedrørende smitterisiko af de enkelte lempelser 
Beskrivelse af nuværende 
tiltag  
(Beskrivelse af hvad der lempes til) 

Vurdering  
(relativt til 

øvrige tiltag) 

 
Vurderingen beror særligt på 

 
Volumen (opsummering) 

- Medarbejdere, hvis opgavevaretagelse er betydeligt vanskeliggjort af 
hjemsendelsen, pga. fx:  

- Opgavernes karakter 
- Nye/uerfarne medarbejdere 
- Tegn på mistrivsel  
 
Herudover kan det fx også være relevant at give øget adgang til fremmøde for 
færdigvaccinerede medarbejdere, som jf. gældende retningslinjer i relation til 
bl.a. coronapas betragtes som immune. 
 
Samtidig kan der gives mulighed for at mødes uden for i mindre grupper (fx 
et team) for at understøtte strategisk planlægning, koordinering af 
opgaveløsningen, sammenhængskraft og kollektiv trivsel. Muligheden for at 
mødes udenfor skal ske inden for rammerne af det gældende 
forsamlingsforbud og afstandskrav mv 
 
 
 

 
 
 

Lav-Middel 
(Udendørs 
aktiviteter) 

• Meraktiviteten som følge af lempelsen vurderes at medføre en 
stigning i aktiviteten omkring arbejdspladserne på 1 pct.-point. 

Muligheden for at mødes uden for i mindre grupper (den anden 
lempelse) er vanskelig at anslå et aktivitetsomfang af i forhold til det 
fysiske fremmøde på arbejdspladserne. Et bud er, at alle tilbageværende 
hjemmearbejdende medarbejdere i et eller andet omfang vil mødes med 
en mindre gruppe/team én gang hver anden uge.  

• Det vil medføre fremmøde på i gennemsnit 60.000 personer 

om dagen. 

• Desuden må aktivitetseffekten være begrænset, da 

fremmødet må ventes kun at vare en mindre del af en typisk 

arbejdsdag. Antages mødet at have varighed af 1 ud af 7½ 

timer, er aktivitetseffekten anslået til omtrent ¼   pct.-point.  
Tilsammen anslås de to lempelser altså at kunne øge aktiviteten 
omkring arbejdspladserne med omtrent 1¼ pct.-point. 
 

 
 
8. Afgangsklasser i grundskolen og på ungdoms- og 

voksenuddannelserne: 
Undtagne landsdele:  
Gældende restriktioner: 
Grundskoler:0.-4. kl. åbent, 5.-8. kl. åbent med 50 pct. fremmøde 
og 50 pct. udendørs undervisning. 
9.-10. kl. åbent med 50 pct. fremmøde. Efterskoler mv. åbent. 

 
Ungdoms- og voksenuddannelser: 
Ikke-afgangs- og afgangselever i ungdoms- og 
voksenuddannelser 50 pct. fremmøde. 

Lav 

 

• Lempelsen omfatter et mindre antal elever og ansatte.  
• Der er tale om udeundervisning, hvilket reducerer 

smitterisikoen. 
• Der opfordres til test af elever over 12 år i 

grundskolen, og stilles krav om test af elever og 
personale to gange om ugen på ungdoms- og 
voksenuddannelser, hvilket samlet reducerer risikoen 
for smitte.   
 

• Det skønnes, at 2.544 afgangselever og 319 ansatte i grundskolen 

samt 4.971 afgangselever og 476 ansatte på ungdoms- og 

voksenuddannelser dagligt vil modtage udeundervisning i de 

undtagne landsdele i og omkring Hovedstaden. 
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Tabel 1: Opsummering af vurdering vedrørende smitterisiko af de enkelte lempelser 
Beskrivelse af nuværende 
tiltag  
(Beskrivelse af hvad der lempes til) 

Vurdering  
(relativt til 

øvrige tiltag) 

 
Vurderingen beror særligt på 

 
Volumen (opsummering) 

Herudover gælder særlige undtagelser for elever i 
erhvervsuddannelser i skolepraktik, certifikatfag, praksisbehov 
ved prøver, som har 100 pct. fremmøde. 
Særlig undtagelser for AMU certifikatfag, samfundskritiske 
uddannelser i AMU samt ledige AMU-kursister.  
 

Lempes til: Elever på erhvervsuddannelser samt afgangsklasser i 

grundskolen og på øvrige ungdoms- og voksenuddannelserne med mulighed 

for 50 pct. fremmøde udendørs (undtagen landsdele i hovedstadsområdet) 

 
9. Afgangsklasser i grundskolen og på ungdoms- og 

voksenuddannelser, 50 pct. fremmøde.  
Herudover gælder særlige undtagelser for elever i 
erhvervsuddannelser i skolepraktik, certifikatfag, praksisbehov 
ved prøver, som har 100 pct. fremmøde. 
Særlig undtagelser for AMU certifikatfag, samfundskritiske 
uddannelser i AMU samt ledige AMU-kursister (undtagne 
landsdele). 

 

Lempes til:  

Afgangsklasser i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelserne (80 

pct.) og EUD (100 pct.) – resterende landsdele i og omkring Hovedstaden 

(Undtagne landsdele) 

 
Lav-Middel 

• Lempelsen omfatter et mindre antal elever og ansatte.  
• Der opfordres til test af elever over 12 år i 

grundskolen, og stilles krav om test af elever og 
personale to gange om ugen på ungdoms- og 
voksenuddannelser, hvilket samlet set trække risikoen 
for smitte ned.   

• Lempelsen omfatter en aldersgruppe hvor incidensen 
er høj. Således var incidensen i Region Hovedstaden 
blandt de 15-19-årige 257 per 100.000 og blandt de 
20-24-årige 183 per 100.000 d. 20. april. Til 
sammenligning var landsincidensen blandt 15-19-årige 
174 per 100.000 og 126 blandt 20-24-årige d. 20. april.  
Der ses generelt stigende smitte i Region 
Hovedstaden. I uge 15 sås en 7% stigning i incidensen 
i Region Hovedstaden.  
 

• Ved lempelsen skønnes 565.470 elever og 77.815 ansatte dagligt 

at møde op i grundskolen. Dette betyder således, at der skønnes 

yderligere fremmøde for 7.631 elever og 958 ansatte i landsdele i 

og omkring Hovedstaden. 

• Ved den beskrevne lempelse skønnes 247.469 elever og 24.707 

ansatte dagligt at møde op på ungdoms- og voksenuddannelser. 

Dette betyder således, at der skønnes yderligere 24.478 elever og 

2.218 ansatte på ungdoms- og voksenuddannelser i landsdele i og 

omkring Hovedstaden. 
 

10. Afgangsklasser i grundskolen:  
80 pct. på nær undtagne landsdele, hvor det er 50 pct. 
Afgangsklasser på ungdoms- og voksenuddannelser: 80 pct.  
Ikke-afgangselever på ungdoms- og voksenuddannelser:  
50 pct. Erhvervsuddannelser: 100 pct. 

Middel 

• Lempelsen omfatter lempelserne i punkt 9, samt 80% 
fremmøde for 5.-8. klasse landsdækkende, svarende til 
at yderligere 52.562 elever har dagligt fremmøde i 5.-8. 
klasse.  

• I nedenstående beskrivelse af volumendata er forudsat, at den 

landsdelsbetingede lempelse i punkt 9 er gennemført, svarende til 

at 7.631 afgangselever og 958 ansatte i grundskolen samt 24.707 

afgangselever og 2.218 ansatte på ungdoms- og 
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Tabel 1: Opsummering af vurdering vedrørende smitterisiko af de enkelte lempelser 
Beskrivelse af nuværende 
tiltag  
(Beskrivelse af hvad der lempes til) 

Vurdering  
(relativt til 

øvrige tiltag) 

 
Vurderingen beror særligt på 

 
Volumen (opsummering) 

5.-8. klasser: 50% indendørs, 50% udendørs fremmøde 
 

Lempes til:  

•Landsdækkende: 80 pct. fremmøde for 5.-8. klasse + afgangsklasser i 

grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelserne fra 50 pct. til 80 pct. 

fremmøde. 

•FGU med 100 pct. fremmøde pga. praksislæring. 

• Der opfordres til test af elever over 12 år i 
grundskolen, og stilles krav om test af elever og 
personale to gange om ugen på ungdoms- og 
voksenuddannelser, hvilket samlet set reducerer 
risikoen for smitte.   

• Landsincidensen blandt 10-14-årige ligger stabilt og er 
115 per 100.000 d. 20. april.  
Der er ingen udvikling i antal mulige udbrud i relation 
til grundskoler på mellemtrin og udskoling, om end 
effekten af de seneste indførte lempelser d. 21. april 
endnu ikke kan observeres.    
 

voksenuddannelser dagligt vil modtage udeundervisning i de 

undtagne landsdele i og omkring Hovedstaden. 

• Under gældende tiltag/restriktioner pr. 21. april skønnes der 

dagligt at være 557.839 elever og 76.857 ansatte (heraf 26.723 

elever og 3.355 ansatte i 5. – 8. klasse, der deltager i udendørs 

undervisning), som har fremmøde i grundskolen på landsplan. 

• Ved denne lempelse skønnes yderligere 52.562 elever og 6.589 

ansatte dagligt at møde op i grundskolens 5.-8. klasse. 
 

 
11. Ikke-afgangselever på ungdoms- og 

voksenuddannelser,  
50 pct. fremmøde 
Erhvervsuddannelser, 100 pct. fremmøde 
(Bornholm, 100 pct. fremmøde) 
 
Lempes til: 
- 80 pct. fremmøde for ikke-afgangsklasser på ungdoms- (og 

voksen)uddannelser 

 
Middel 

• Der er krav om test af elever og personale to gange 
om ugen på ungdoms- og voksenuddannelser, hvilket 
samlet set reducerer risikoen for smitte.   

• Landsincidensen er højest og stigende blandt de 15-
19-årige (174 per 100.000). Blandt de 20-24-årige er 
landsincidensen 126 per 100.000. 

• Der forventes afledte effekter af lempelsen i form af 
højere grad af socialt samvær. Der er således set 
udbrud i relation til gymnasiefester i uge 15.  

• Effekten af de seneste indførte lempelser d. 6. og d. 
21. april kan endnu ikke observeres.    

 

• I nedenstående beskrivelse af volumendata er forudsat, at den 

landsdelsbetingede lempelse i punkt 9 er gennemført, svarende til 

at 7.631 afgangselever og 958 ansatte i grundskolen samt 24.707 

afgangselever og 2.218 ansatte på ungdoms- og 

voksenuddannelser dagligt vil modtage udeundervisning i de 

undtagne landsdele i og omkring Hovedstaden. 

• Under gældende tiltag/restriktioner pr. 21. april skønnes der 

dagligt at være 222.991 elever og 22.489 ansatte, som har 

fremmøde på ungdoms- og voksenuddannelser på landsplan. 
• Ved denne lempelse skønnes yderligere 30.123 elever og 4.326 

ansatte dagligt at møde op på ungdomsuddannelserne. 

 
12. Videregående uddannelser 

Hovedstaden:  
- 50 pct. fremmøde for afgangsstuderende på uddannelser 

med mange praksiselementer (dvs. hver anden uge). 

- 20 pct. fysisk fremmøde blandt alle øvrige studerende.  

Lav 

• Lempelsen omfatter et mindre antal studerende. 

• Der er krav om, at studerende og personale møder 
op med en negativ test, der er højst 72 timer gammel. 

• Der er tale om udendørsaktiviteter, hvilket reducerer 
risikoen for smitte. 
 

• En åbning for muligheden for at anvende udendørs arealer til 
undervisningsaktiviteter forventes kun at være relevant for få 
institutioner, og forventes at give en stigning i fremmødet på max 
2100 studerende i Hovedstadsområdet. Det forventes ikke at 
skabe en yderligere effekt på antallet af fremmødte ansatte. 
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Tabel 1: Opsummering af vurdering vedrørende smitterisiko af de enkelte lempelser 
Beskrivelse af nuværende 
tiltag  
(Beskrivelse af hvad der lempes til) 

Vurdering  
(relativt til 

øvrige tiltag) 

 
Vurderingen beror særligt på 

 
Volumen (opsummering) 

- Mulighed for, at studerende – med smittereducerende 

tiltag – kan møde fysisk ind i f.eks. studiegrupper, 

læsegrupper på biblioteker mv. på deres 

uddannelsesinstitutioner 
 
Bornholm: 100 pct. fremmøde 
 

Lempes til:  
- Mulighed for anvendelse af udendørsarealer til faglige aktiviteter for 

studerende, der ikke møder fysisk frem til undervisning indendørs i 
landsdelene i hovedstadsområdet. 

 
 
13. Videregående uddannelser 
Hovedstaden:  
- 50 pct. fremmøde for afgangsstuderende på uddannelser 

med mange praksiselementer (dvs. hver anden uge). 

- 20 pct. fysisk fremmøde blandt alle øvrige studerende.  

- Mulighed for, at studerende – med smittereducerende 

tiltag – kan møde fysisk ind i f.eks. studiegrupper, 

læsegrupper på biblioteker mv. på deres 

uddannelsesinstitutioner 

Bornholm: 100 pct. fremmøde 

Andre landsdele:  

- Yderligere 10 pct. fysisk fremmøde blandt alle øvrige 

studerende (dvs. alle studerende bortset fra 

afgangsstuderende på uddannelser med mange 

praksiselementer). 

Lav 

 

• Lempelsen omfatter et mindre antal studerende og 
ansatte.  

• Flere videregående uddannelser går ind i en 
eksamensperiode hvor der vil være færre skemalagte 
undervisningstimer. 

• Der er krav om, at studerende og personale møder 
op med en negativ test, der er højst 72 timer gammel, 
hvilket reducerer risikoen for smitte. 
 

• En 10 pct. stigning i antallet af øvrige studerende (dvs. alle 

studerende bortset fra afgangsstuderende på uddannelser med 

mange praksiselementer) i Region Hovedstaden svarer til ca. 

9.000 studerende.  

• Antallet af ansatte skønnes til at stige med 1.000. 
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Tabel 1: Opsummering af vurdering vedrørende smitterisiko af de enkelte lempelser 
Beskrivelse af nuværende 
tiltag  
(Beskrivelse af hvad der lempes til) 

Vurdering  
(relativt til 

øvrige tiltag) 

 
Vurderingen beror særligt på 

 
Volumen (opsummering) 

- Anvendelse af de videregående uddannelsesinstitutioners 

udendørs arealer til undervisningsaktiviteter. 
 

Lempes til:  

- En stigning fra 20 pct. til 30 pct. fremmøde for alle øvrige studerende 

i Region Hovedstaden (dvs. alle studerende bortset fra 

afgangsstuderende på uddannelser med mange praksiselementer) på de 

videregående uddannelser.  

- Genåbningen på en stigning fra 20 pct. til 30 pct. fremmøde udmøntes 

som en ramme, som de videregående uddannelsesinstitutioner prioriterer 

fremmøde inden for ift., hvor behovet for fysisk fremmøde vurderes 

størst. Det kan fx være med fokus på uddannelser med behov for 

adgang til laboratorier, værksteder mv. 

 
14. Videregående uddannelser Som (12) 
 

Lempes til: En stigning fra 30 pct. til 40 pct. fremmøde for alle øvrige 

studerende (dvs. alle studerende bortset fra afgangsstuderende på uddannelser 

med mange praksiselementer) på de videregående uddannelser. 

- Genåbningen på en stigning fra 30 pct. til 40 pct. fremmøde udmøntes 

som en ramme, som de videregående uddannelsesinstitutioner prioriterer 

fremmøde inden for ift., hvor behovet for fysisk fremmøde vurderes 

størst. Det kan fx være med fokus på uddannelser med behov for 

adgang til laboratorier, værksteder mv. 

- Mulighed for genåbning på landsdele afhængig af smittesituation.  
 

 
 
 
 
 

Lav-Middel 

• Lempelsen skønnes at omfatte et mindre antal 
studerende og ansatte. 

• Flere videregående uddannelser går ind i en 
eksamensperiode hvor der vil være færre skemalagte 
undervisningstimer. 

• Landsincidensen blandt de 20-24 årige er høj (126 per 
100.000). 

• Der forventes afledte effekter af lempelsen i form af 
højere grad af socialt samvær. 

• Effekten af de seneste indførte lempelser d. 6. og d. 
21. april kan endnu ikke observeres.    
 

• Det nuværende fremmøde ved den nuværende genåbning pr. 21. 

april 2021 er estimeret til ca. 116.900 studerende og 20.700 

ansatte.   

• En stigning fra 30 pct. til 40 pct. fremmøde for alle øvrige 

studerende (dvs. alle studerende bortset fra afgangsstuderende på 

uddannelser med mange praksiselementer) estimeres til at give en 

stigning på 21.900 studerende og 3.600 ansatte dagligt. 

 

15. Afgangsklasser i grundskolen og på ungdoms- og 
voksenuddannelserne og 5.-8. klasse 
 

 
Middel-høj 

• Lempelsen omfatter et større antal elever og ansatte • Under gældende tiltag/restriktioner pr. 21. april skønnes der 

dagligt at være 557.839 elever og 76.857 ansatte (heraf 26.723 



Dato: 04-05-2021 10:39   Side: 13  af  43  Version: 2.0  
 

Tabel 1: Opsummering af vurdering vedrørende smitterisiko af de enkelte lempelser 
Beskrivelse af nuværende 
tiltag  
(Beskrivelse af hvad der lempes til) 

Vurdering  
(relativt til 

øvrige tiltag) 

 
Vurderingen beror særligt på 

 
Volumen (opsummering) 

Grundskoler 

- 0.-4. kl. åbent. 

- 5.-8. kl. åbent med 50 pct. fremmøde og 50 pct. udendørs 

undervisning. 

- 9.-10. kl. åbent med 80 pct. fremmøde.  

- Efterskoler mv. åbent. 

Særligt undtagne landsdele 

- 9.-10. kl. åbent med 50 pct. fremmøde. 

Ungdoms- og voksenuddanneslser 

- Afgangsklasser i ungdoms- og voksenuddannelser 

(herunder FGU) har fremmøde 80 pct.  

- Ikke-afgangselever i FGU har 50 pct. fremmøde.  

- Elever i erhvervsuddannelser har 100 pct. fremmøde fra 

21.4. 
- Særlige undtagelser for AMU certifikatfag, 

samfundskritiske uddannelser i AMU samt ledige AMU-
kursister med 100 pct. fremmøde. 

 
Lempes til: Landdækkende 100% fremmøde for 

- 5.-8. klasse + afgangsklasser i grundskolen og på ungdoms- og 

voksenuddannelserne. 

- FGU med 100 pct. fremmøde pga. praksislæring. 
 

 

• Lempelsen omfatter en aldersgruppe, hvor incidensen 
er høj. Således var incidensen i Region Hovedstaden 
blandt de 15-19-årige 257 per 100.000 og blandt de 
20-24-årige 183 per 100.000 d. 20. april. Til 
sammenligning var landsincidensen blandt 15-19-årige 
174 per 100.000 og 126 blandt 20-24-årige d. 20. april.  
Der ses generelt stigende smitte i Region 
Hovedstaden. I uge 15 sås en 7% stigning i incidensen 
i Region Hovedstaden.  

• Der opfordres til test af elever over 12 år i 
grundskolen, og stilles krav om test af elever og 
personale to gange om ugen på ungdoms- og 
voksenuddannelser, hvilket samlet set trækker risikoen 
for smitte ned.   
 

elever og 3.355 ansatte i 5. – 8. klasse, der deltager i udendørs 

undervisning), som har fremmøde i grundskolen på landsplan. 

• Ved lempelsen skønnes 686.285 elever og 92.972 ansatte dagligt 

at møde op i grundskolen, svarende til, at der skønnes yderligere 

128.446 elever og 16.115 ansatte i grundskolen. 

• Under gældende tiltag/restriktioner pr. 21. april skønnes der 

dagligt at være 222.991 elever og 22.489 ansatte, som har 

fremmøde på ungdoms- og voksenuddannelser på landsplan. 

• Ved lempelsen skønnes 272.387 elever og 27.726 ansatte dagligt at 

møde på ungdoms- og voksenuddannelser, svarende til yderligere 

49.396 elever og 5.237 ansatte på ungdoms- og 

voksenuddannelser. 

16. Afgangsklasser i grundskolen og på ungdoms- og 
voksenuddannelserne, Ikke-afgangselever på 
ungdoms- og voksenuddannelser og 5.-8. klasse 

Gældende restriktioner: 

Grundskoler: 

 
 
 
 
 

• Lempelsen omfatter et betydeligt antal elever og 
ansatte. 

• Der er risiko for afledte effekter i form af et øget antal 
sociale sammenkomster. 

• Under gældende tiltag/restriktioner pr. 21. april skønnes der 

dagligt at være 557.839 elever og 76.857 ansatte (heraf 26.723 

elever og 3.355 ansatte i 5. – 8. klasse, der deltager i udendørs 

undervisning), som har fremmøde i grundskolen på landsplan. 
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Tabel 1: Opsummering af vurdering vedrørende smitterisiko af de enkelte lempelser 
Beskrivelse af nuværende 
tiltag  
(Beskrivelse af hvad der lempes til) 

Vurdering  
(relativt til 

øvrige tiltag) 

 
Vurderingen beror særligt på 

 
Volumen (opsummering) 

- 0.-4. kl. åbent. 

- 5.-8. kl. åbent med 50 pct. fremmøde og 50 pct. udendørs 

undervisning. 

- 9.-10. kl. åbent med 80 pct. fremmøde.  

- Efterskoler mv. åbent. 

- Særligt undtagne landsdele 

- 9.-10. kl. åbent med 50 pct. fremmøde. 

 

 

Ungdoms- og voksenuddanneslser 

- Afgangsklasser i ungdoms- og voksenuddannelser 

(herunder FGU) har fremmøde 80 pct.  
- Ikke-afgangselever 50 pct. fremmøde. 50 pct.  

- Elever i erhvervsuddannelser har 100 pct. fremmøde fra 

21.4. 

- Særlige undtagelser for AMU certifikatfag, samfundskritiske 

uddannelser i AMU samt ledige AMU-kursister med 100 

pct. fremmøde.  
 

Lempes til: landsdækkende 100 pct. fremmøde for  

- 5.-8. klasse + 9.-10. klasse samt alle elever på ungdoms- og 

voksenuddannelserne. 

- FGU med 100 pct. fremmøde pga. praksislæring. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Høj 

• Størstedelen af eleverne der vender tilbage ved 
lempelsen er bosat i Region Hovedstaden hvor 
smitten er højest. Der ses generelt stigende smitte i 
Region Hovedstaden. I uge 15 sås en 7% stigning i 
incidensen i Region Hovedstaden.  

• Lempelsen omfatter aldersgrupper hvor incidensen er 
høj. I Region Hovedstaden var incidensen blandt de 
15-19-årige 257 per 100.000 og blandt de 20-24-årige 
183 per 100.000 d. 20. april. Til sammenligning var 
landsincidensen blandt 15-19-årige 174 per 100.000 og 
126 blandt 20-24-årige d. 20. april.  

• Der opfordres til test af elever over 12 år i 
grundskolen, og stilles krav om test af elever og 
personale to gange om ugen på ungdoms- og 
voksenuddannelser, hvilket samlet set trækker risikoen 
for smitte ned.   
 

• Ved denne lempelse skønnes elever 686.285 og 92.972 ansatte 

dagligt at møde op i grundskolen. Dette betyder således, at der 

skønnes yderligere 128.446 elever og 16.115 ansatte i 

grundskolen. 

• Under gældende tiltag/restriktioner pr. 21. april skønnes der 

dagligt at være 222.991 elever og 22.489 ansatte, som har 

fremmøde på ungdoms- og voksenuddannelser på landsplan. 

• Ved denne lempelse skønnes 319.100 elever og 34.073 ansatte 

dagligt at møde op på ungdoms- og voksenuddannelser. Dette 

betyder således, at der skønnes yderligere 96.109 elever og 11.584 

ansatte på ungdoms- og voksenuddannelser. 

 

17. Videregående uddannelser 
Der er pr. 6/4 i hele landet åbnet for:  

 
 
 
 
 

• Lempelsen omfatter et større antal studerende og 
ansatte. 

• Der er risiko for afledte effekter i form af et øget antal 
sociale sammenkomster. 

• På Kulturministeriets og Udannelses- og Forskningsministeriets 

område er der i alt 259.700 studerende og 42.300 ansatte på de 

videregående uddannelser.  
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Tabel 1: Opsummering af vurdering vedrørende smitterisiko af de enkelte lempelser 
Beskrivelse af nuværende 
tiltag  
(Beskrivelse af hvad der lempes til) 

Vurdering  
(relativt til 

øvrige tiltag) 

 
Vurderingen beror særligt på 

 
Volumen (opsummering) 

- 50 pct. fysisk fremmøde for afgangsstuderende på 

uddannelser med mange praksiselementer (dvs. hver 

anden uge). 

- 20 pct. fysisk fremmøde blandt alle øvrige studerende. 

Uddannelsesinstitutionerne forudsættes særligt at 

prioritere de studerende på første år.  

- Mulighed for, at studerende – med smittereducerende 

tiltag – kan møde fysisk ind i f.eks. studiegrupper, 

læsegrupper på biblioteker mv. på deres 

uddannelsesinstitutioner. 
 

Der er pr. 1/3 åbnet for videregående uddannelser med 100 pct. 
fremmøde på Bornholm. 
 
Der er pr. 21/4 i alle landsdele undtagen Hovedstaden åbnet 
for:  

- Yderligere 10 pct. fysisk fremmøde blandt alle øvrige 

studerende (dvs. alle studerende bortset fra 

afgangsstuderende på uddannelser med mange 

praksiselementer). 

- Anvendelse af de videregående uddannelsesinstitutioners 

udendørs arealer til undervisningsaktiviteter. 
 
Lempes til: Landsdækkende 100 pct. fremmøde på de videregående 
udannelser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Middel 

• Det faktiske fremmøde forventes at være reduceret 
pga. eksamensperiode i maj og juni. 

• Der er krav om, at studerende og personale møder 
op med en negativ test, der er højst 72 timer gammel, 
hvilket reducerer risikoen for smitte. 
 

• Fremmøde ved den nuværende genåbning pr. 21. april 2021. er 

estimeret til ca. 116.900 studerende og 20.700 ansatte.   

• Meraktiviteten er således 142.800 studerende og 21.600 ansatte. 

Fremmødet blandt ansatte, herunder navnlig administrative 

medarbejdere, vil dog også bero på de gældende opfordringer 

vedrørende hjemmearbejde. Derfor er tallet på meraktiviteten på 

21.600 på nuværende tidspunkt et overkantsskøn. 

• Det bemærkes dog, at normaltilstanden for fremmøde kun er op 

til 70 pct., hvorfor der aldrig vil være samtidig fremmøde af 

samtlige studerende. Dertil kommer at maj og juni er 

eksamensperioder, hvorfor det er forventningen, at der ved fuld 

genåbning maksimalt vil være ca. 50 pct. studerende, der vil være 

samtidig tilstedeværende. 

18. Spejderlejre, spejderlejre, idrætsstævner mv med 
mulighed for overnatning. Lukket 

 
                                                                                                       

 
 
 
 

• Der er maksimum for deltagere samt opdeling i 
mindre grupper: 

• Max. 500 personer i alt pr. lejr/stævne med 
overnatning  

Med overnatning, juni-august 

• Sommerlejre i DUFs medlemsorganisationer for børn og unge 

under 30 år, antal deltagere i alt (inklusiv personale): 88.325. 
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Tabel 1: Opsummering af vurdering vedrørende smitterisiko af de enkelte lempelser 
Beskrivelse af nuværende 
tiltag  
(Beskrivelse af hvad der lempes til) 

Vurdering  
(relativt til 

øvrige tiltag) 

 
Vurderingen beror særligt på 

 
Volumen (opsummering) 

 
Lempes til: 
Mulighed for afvikling af spejderlejre, idrætsstævner og andre sommerlejre for 
børn og unge til og med 25 år, med eller uden familier, herunder med 
overnatning. 
 

- Ikke krav om coronapas for børn og unge under 18 år 

- Krav om coronapas for unge i alderen 18-25 år samt for eventulle 

forældre samt øvrige voksne over 18 år.  

- Max. 500 personer i alt pr. lejr/stævne med overnatning  

- Større udendørs arrangementer uden overnatning max. 5.000 i alt. 

- Flest mulig aktiviteter tilrettelægges udendørs. 

- Fokus på hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte i forbindelse med 

idræt og andre tilsvarende aktiviteter med bevægelse og fysisk 

kontakt. Indendørs arealer bør luftes ud ca. 4-5 gange dagligt i 5-

10 minutter ad gangen hvis ikke der er ventilationssystem. 

Hyppighed af udluftning kan justeres efter hvor meget personerne 

opholder sig indendørs. De enkelte idrætter/aktiviteter bør udarbejde 

specifikke retningslinjer for dette.  

- Deltagere skal forud for sommerlejren informeres om ikke at møde 

frem, hvis de har symptomer som kan være COVID-19 eller er nær 

kontakt til en smittet (se dog Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for 

vaccinerede personer). 

 
Lav-Middel 

(uden 
overnatning) 

 
 

Middel 
(med 

overnatning) 

• Større udendørs arrangementer uden overnatning 
max. 5.000 i alt. 

• Målgruppen er børn under 18 år: landsincidensen 
blandt 15-19-årige 174 per 100.000 , 20. april. 

• Sommerlejre i regi af Dansk Folkeoplysnings Samråd; antal 

deltagere i alt (inklusiv personale): 9.450. 

• Sommercamps og -lejre for DIF, DGI og Firma-idrætten; antal 

deltagere i alt (inklusiv personale): 16.242. 

• Sommerstævner for DIF, DGI og Firma-idrætten; antal deltagere 

i alt (inklusiv personale): 40.000. 

• Sommerlejre og –stævner arrangeret af kirkelige 

missionsforeninger mv. for børn og unge under 25 år, antal 

deltagere i alt (inkl. personale): 6830. 

• Sommerferie-camps på efterskoler eller andre kostskoler samt 

lignende aktiviteter: Det skønnes, at der vil være tale om ca. 5.000 

børn og unge i alt i sommerperioden. 

Uden overnatning, juni-august 

• Sommerlejre i DUFs medlemsorganisationer for børn og unge 

under 30 år, antal deltagere i alt (inklusiv personale): 1.200. 

• Sommercamps og -lejre for DIF, DGI og Firma-idrætten; antal 

deltagere i alt (inklusiv personale): 64.970. 

• Sommerstævner for DIF, DGI og Firma-idrætten; antal deltagere 

i alt (inklusiv personale): 40.000. 

• Sommerlejre og –stævner arrangeret af kirkelige 

missionsforeninger mv. for børn og unge under 25 år, antal 

deltagere i alt (inkl. personale): 260. 

 

 
    



 

 
1. Genåbning af serveringssteder mv. (både indendørs og udendørs) – uden 

tidsbestilling 
  
Vurdering:  For genåbning af indendørs og udendørs serveringsteder er vurderingen Middel-Høj. 
Det bemærkes, at denne vurdering er behæftet med stor usikkerhed dels pga. usikkerhed om de tilgrundliggende 
aktivitetsdata samt dels hvorvidt de vejrmæssige forhold vil begunstige antallet af udendørs servering.  
 
Grundlag for vurderingen  
Servering, som foregår både indendørs og udendørs, omfatter arenaer med en potentiel risiko for 
smittespredning. Det skyldes, at aktivteten omfatter kontakter mellem fremmede, ofte fysisk tæthed, 
under længere ophold, samt indtagelse af alkohol. Et af formålene med tidsbestilling er at begrænse 
antallet af gæster på fx barer og værtshuse. Erhvervsministeriet har skønnet, at lempelsen af 
tidsbestilling på serveringssteder vil forøge antallet af daglige gæster med ca. 45.000 (i forhold til det 
tidligere skønnede antal daglige gæster) til samlet 135.000 (meddelt per 14. april 2021). 
Erhvervsministeriet har tilkendegivet, at de oplyste data er behæftet med stor usikkerhed. Det mulige 
øgede antal gæster indendørs på barer og værthuse er af en sådan størrelse, at der fortsat er en risiko 
for smitte ved åbning af serveringssteder uden tidsbestilling. Det forventes, at såfremt de vejrmæssige 
forhold tillader det, vil en større andel af aktiviteter vedr. serveringssteder foregå udendørs, og såfremt 
dette er tilfældet, vil det begrænse risiko for smitte.  
 
Det bemærkes, at erfaringer fra genåbning per 21. april ikke er tilstede og derfor ikke kan indgå i vurderingen. 
 
Der vil sandsynligvis være nogle afledte effekter ved denne lempelse og ved samtidig lempelse af 
forsamlingsforbuddet, som måske kan føre til, at kunderne fortsætter det sociale samvær i private 
hjem. Det er ikke muligt at vurdere bidraget fra sådanne afledte effekter.  
Vurderingen er behæftet med stor usikkerhed, fordi fx optimale vejrforhold i de kommende måneder 
kan forholdsvist øge antallet af udendørs serveringer, således at smitterisikoen bliver mindre. Der er 
et krav om brug af mundbind, som vil bidrage til mindsket smitte. Der er desuden krav om coronapas 
ved indendørs servering, hvilket antages at reducere antallet af impulsive gæster. 
 
Der er oplyst følgende data for volumen:  
Restauranter og cafeer: Erhvervsministeriet skønner, at der ikke vil ske meraktivitet med lempelsen.  
Det bemærkes, at tallene er udtryk for skøn og behæftet med stor usikkerhed. 
Barer og værtshuse: Erhvervsministeriet skønner med betydelig usikkerhed, at lempelsen af 
tidsbestillingsrestriktionen vil give en meraktivitet på 45.000 daglige gæster (dvs. at aktiviteten bliver 
75 pct. af normal aktivitet) og at 2.200 flere vil komme tilbage i beskæftigelse (svarende til 90 pct. af 
normal beskæftigelse)  
Skønnet tager udgangspunkt i erfaringen fra efteråret med tilsvarende restriktioner. Det skønnes at 
kræve flere beskæftigede at opretholde aktiviteten, hvorfor det vurderes, at beskæftigelsen vil være 90 
pct.af normalen (svarende til ca. 6.500 beskæftigede personer).  
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Det forudsættes i opgørelsen af aktivitetsdata, at der genåbnes med de samme krav, som var gældende 
ved nedlukning. Det bemærkes, at tallene er udtryk for skøn og behæftet med stor usikkerhed. 
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2. Genåbning for ”al indendørs idræt i organiseret regi for voksne over 18 år med et 
forsamlingsforbud på 25 personer” 

Al indendørs idræt i organiseret regi for voksne over 18 år genåbnes med et forsamlingsforbud på 25 
personer.  
 
Vurdering:  For genåbning af al indendørs idræt for voksne over 18 år med et forsamlingsforbud på 
25 er vurderingen Middel. 
 
Grundlag for vurderingen  
Vurdering vedrørende udøvelse af indendørs idræt er tidligere behandlet d. 18. marts 2021, hvor der 
for hele gruppen af indendørs udøvere med et forsamlingsforbud på 25 blev vurderet, at risiko for 
smitteudbredelse var Middel. Siden 21. april har børn under 18 år samt personer over 70 år allerede 
måtte deltage i indendørs idræt med et forsamlingsforbud på 25. Det bemærkes, at erfaringer fra genåbning 
per 21. april ikke er tilstede og derfor ikke indgår i denne vurdering.  
Den aktuelle vurdering er fortsat Middel, da der i forslag til lempelsen indgår mulighed for at åbne 
fitnesscentre. Aktiviteter på fitnesscentre er karakteriseret ved en intensiv fysisk aktivitet, herunder 
afgivelse af kropsvæsker (sved), samt færden imellem mange redskaber som deles af de fleste udøvere. 
I forbindelse med den intensive fysiske aktivitet er det vigtigt med stor fokus på ventilation, eller 
alternativt hyppig udluftning. I forbindelse med deltagernes fælles brug af redskaber er det vigtigt 
med stor fokus på hyppig rengøring af redskaber og kontaktpunkter. Udøvere er omfattet af et krav 
om coronapas, hvilket antages at nedsætte risikoen for smitte og muligvis også antallet af besøgende. 
Indendørs idræt omfatter en meget heterogen gruppe af aktiviteter, men jo større fysisk aktivitet der 
er knyttet til aktiviteten, des større er risiko for smitte sammenholdt med, at jo flere forsamlede jo 
større risiko for smitte. En afledt effekt må forventes at være, at deltagere i aktiviteten i stigende grad 
vil mødes med personer fra andre sociale netværk. Det må også forventes, at der i tilknytning til 
aktiviteten vil være et ubekendt antal, som vil fortsætte samværet på et serveringssted. 
  
Der er oplyst følgende data for volumen:  
21. april åbnede al indendørs idræt for personer over 70 år med et forsamlingsforbud på 10 personer. 
Dette forventes at betyde følgende aktivitet i idrætten: Aktive voksne pr. 21. april (over 70). Det 
lægges til grund, at ca. 14 pct. af de voksne medlemmer er over 70 år. April: 40.861; Maj: 28.835; Juni: 
11.970. 
 
Aktivitet ved lempelse: Aktivitet for +18 år v. forsamlingsloft på 25: April:  394.129; Maj:  269.966; 
Juni:  112.370. Dette er beregnet til en meraktivitet for personer over 18 år for henholdsvis April: 353.268; Maj: 
241.131; Juni: 100.400. 
 
Brancheorganisationen inden for fitness har oplyst, at fitnessbranchen generelt ikke kommer til at 
åbne for kun børn og unge og +70 årige d. 21. april, da de kun udgør ca. 10 % af medlemmerne.   
Fitnessbranchen – antal aktive medlemmer ved forsamlingsloft på 25: April: 436.360 Maj: 433.700 
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Juni: 415.610. Tallene for aktive medlemmer i fitnessbranchen er inkl. børn og unge under 18 år, men 
de udgør kun ca. 5 %, skønner fitnessbranchen. 
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3. Genåbning for ”indendørs idræt for ikke-kontaktsport i organiseret regi for voksne 
over 18 år med et forsamlingsforbud på 25 personer” 

 
Vurdering:  For genåbning af indendørs idræt for ikke-kontaktsport for voksne over 18 år med et 
forsamlingsforbud på 25 er vurderingen Lav-Middel. 
 
Grundlag for vurderingen  
Vurdering vedrørende udøvelse af indendørs idræt for ikke-kontaktsport er tidligere behandlet d. 14. 
april 2021, hvor der for børn under 18 år med et forsamlingsforbud på 25 blev vurderet, at risiko for 
smitteudbredelse var Lav. Den aktuelle vurdering er sat til Lav-Middel, da data fra fitnesscentre indgår 
i vurderingen af ikke-kontaktsport for voksne over 18 år.  
 
Det bemærkes, at erfaringer fra genåbning per 21. april ikke er tilstede og derfor ikke indgår i denne vurdering. 
 
Aktiviteter på fitnesscentre er karakteriseret ved en intensiv fysisk aktivitet, herunder afgivelse af 
kropsvæsker (sved), samt færden imellem mange redskaber som deles af de fleste udøvere. I 
forbindelse med den intensive fysiske aktivitet er det vigtigt med stor fokus på ventilation eller 
alternativt hyppig udluftning. I forbindelse med deltagernes fælles brug af redskaber er det vigtigt 
med stor fokus på hyppig rengøring af redskaber og kontaktpunkter. Udøvere er omfattet af et krav 
om coronapas, hvilket antages at nedsætte risiko for smitte. Indendørs idræt omfatter en meget 
heterogen gruppe af aktiviteter, men jo større fysisk aktivitet der er knyttet til aktiviteten, jo større 
risiko for smitte sammenholdt med, at jo flere forsamlede jo større risiko for smitte. En afledt effekt 
må forventes at være, at deltagere i aktiviteten i stigende grad vil mødes med personer fra andre 
sociale netværk. Det må også forventes, at der i tilknytning til aktiviteten vil være et ubekendt antal, 
som vil fortsætte samværet på et serveringssted. 
 
Der er oplyst følgende data for volumen:  
21. april åbner al indendørs idræt for personer over 70 år med et forsamlingsforbud på 10. Dette 
forventes at betyde følgende aktivitet i idrætten: Aktive voksne pr. 21. april (over 70): April: 40.861; 
Maj: 28.835; Juni: 11.970. 
Aktivitet ved lempelse: Aktivitet for +18 år v. ikke-kontaktsport og forsamlingsloft på 25: April: 
326.282; Maj: 225.590; Juni: 99.209. Dette er beregnet til en meraktivitet for personer over 18 år for henholdsvis 
April: 285.421; Maj: 196.755; Juni: 87.239. 
 
Brancheorganisationen inden for fitness har oplyst, at fitnessbranchen generelt ikke kommer til at 
åbne for kun børn og unge og +70 årige d. 21. april, da de kun udgør ca. 10 % af medlemmerne. 
Fitnessbranchen – antal aktive medlemmer v. forsamlingsloft på 25: April: 436.360; Maj: 433.700; 
Juni: 415.610. 
Tallene for aktive medlemmer i fitnessbranchen er inkl. børn og unge under 18 år, men de udgør kun 
ca. 5 %, skønner fitnessbranchen.  
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4. Genåbning: ”Udfasning af forsamlingsforbuddet (25 indendørs, 75 udendørs)” 
  
Vurdering: En lempelse som giver mulighed for, at man må forsamles max 25 personer indendørs 
samt 75 personer udendørs vurderes til at være Middel-Høj. 
  
Grundlag for vurderingen 
Vurderingen tager udgangspunkt i, at lempelsen omfatter både forsamlinger indendørs og udendørs. 
En fordobling af forsamlingsforstørrelsen vil som udgangspunkt fordoble risiko for smitte opstået i 
forbindelse med forsamlinger. Det vurderes, at lempelsen vil bidrage til en øget smitteudbredelse men 
dog ikke med fordobling, da det formodes, at der stadig vil være en forståelse blandt borgere om at 
følge de generelle anbefalinger. Det er ikke muligt at anslå størrelsen af bidraget. 
 
Ved at øge forsamlingsstørrelsen vil der være en øget risiko for blanding på tværs af sociale netværk, 
og et antal på 25 henholdsvis 75 vil betyde, at personer fra mange forskellige netværk kan mødes til 
fx private sammenkomster og fester, hvor smittespredningen erfaringsmæssigt er stor. Det bemærkes, 
at tidligere studier fra Danmark konkluderer, at ca. 1/3 af smittede personer selv vurderer, at de er 
blevet smittet i hjemmet. Det antages dog, at deltagere i forsamlinger i samme grad som før vil følge 
de generelle anbefalinger, herunder holde afstand, udføre regelmæssig håndhygiejne og være 
opmærksom på hyppig udluftning, såfremt forsamlingen foregår indendørs. En formodet afledt 
effekt er dog, at der ved forsamlinger af denne størrelse kan optræde flere situationer med ”tab af 
kontrol” og dermed også manglende efterlevelse af retningslinjer. Det er ikke muligt at kvalificere 
dette yderligere. Forsamlingsforbuddet blev sidst ændret per 21. april, og erfaringer fra denne 
lempelse er ikke tilstede og indgår derfor ikke i vurderingen.  
Det formodes at flere vil anvende hurtigtest og/eller PCR-test med en gyldighedsperiode på 72 timer 
op til arrangementer/aktiviteter, hvilket vil medvirke til, at færre asymptomatiske/præsymptomatiske 
personer med et højt virusniveau deltager i aktiviteten. 
 
Der er ikke oplyst data for volumen. 
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5. Genåbning af ”spillesteder, teatre og biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der 
udøves kulturaktiviteter og indendørs idræt” 

 
Lempelsen berører en meget heterogen sammensætning af arrangementer med et vidt forskelligt 
volumen. Vurderingen er derfor delt i to hovedgrupper: aktiviteter som typisk omfatter mere end 100 
personer, og hvor en form for sektionering er mulig, samt aktiviteter hvor der oftest er færre end 100 
personer og endda ganske få (< 50 personer). Lempelsen omfatter også kulturaktiviteter, herunder 
menighedsaktiviteter i folkekirken og andre trossamfund med mulighed for at afholde alle indendørs 
og alle udendørs menighedsaktiviteter fx menighedsrådsmøder, ældrecafé, foredragsaftener, 
koncerter, babysalmesang, religiøse studiegrupper, sorggrupper mv. under ordningen for større 
arrangementer med siddende publikum. 
 
Vurdering:  For genåbning af aktiviteter (spillesteder, teatre, biografer og lignende), hvor der ofte er 
mere end 100 deltagere, er vurderingen Lav-Middel for udendørs aktiviteter. For aktiviteter 
indendørs er vurderingen Middel. 
 
Grundlag for vurderingen  
For både udendørs og indendørs aktiviteter er der tale om sektionering med op til 500 personer per 
sektion med maksimalt 2.000 tilskuere, 1 meters afstand (”en tom stol”) mellem tilskuerne, krav om 
coronapas, samt at deltagerne i det væsentlige er siddende på faste pladser. Sidstnævnte muliggør 
registrering af samtlige deltagere, hvilket kan understøtte en effektiv smitteopsporing. For indendørs 
aktiviteter er det vigtigt at have fokus på god ventilation og evt. have mulighed for udluftning. Det er 
vigtigt at have fokus på muligheder for håndhygiejne og hyppig rengøring af kontaktpunkter.   
Det formodes, at aldersgruppen kan spænde vidt, men det antages, at det fortrinsvist er 
voksenpublikum. Der er ikke sat tal på varighed, men aktiviteten er siddende, og derfor vurderes 
denne faktor at være mindre betydende. 
Der vil være en ikke kvantificerbar risiko for blanding af sociale netværk. Afledte effekter vurderes at 
være et øget behov for transport og dermed ophold i offentlige transportmidler eller samkørsel. 
Ydermere kan arrangementet give anledning til, at tilskuere finder sammen på tværs af sociale netværk 
og afholder et form for samvær før og efter aktiviteten. 
  
Vurdering: For genåbning af aktiviteter, såsom kultur-, medborger- og aktivitetshuse og brug af arkiver 
antages, at der ofte er færre end 100 samtidige deltagere, er vurderingen Lav-Middel for aktiviteter, 
hvor der er en vis bevægelse.  For aktiviteter hvor der er ganske få deltagere (fx arkiver) er vurderingen 
Lav. 
 
Grundlag for vurderingen  
Det antages, at det er en række heterogene aktiviteter, og hovedparten foregår indendørs. Der er krav 
om coronapas. Det er vigtigt at følge gældende anbefalinger for afstand samt at have en god 
håndhygiejne og foretage hyppig rengøring af kontaktpunkter. For indendørs aktiviteter er det vigtigt 
at have fokus på god ventilation og evt. have mulighed for udluftning.   
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Det formodes, at aldersgruppen kan spænde vidt, men det antages, at det fortrinsvist er 
voksenpublikum.   
Der vil være en ikke kvantificerbar risiko for blanding af social netværk. Afledte effekter vurderes at 
være et øget behov for transport og dermed ophold i offentlige transportmidler eller samkørsel. 
Ydermere kan arrangementet give anledning til, at deltagere finder sammen på tværs af sociale 
netværk og afholder et form for samvær før og efter aktiviteten. 
 
Der er oplyst følgende data for volumen:  
Nedenstående tal omfatter deltagere/tilskuere i en periode på tre måneder – maj, juni og juli.  
Biografer: 2,1 mio., ansatte 2000; Pct. aktivitet ift. Normalsituation: 65% 
Teatre, cirkus og revy: 360.000 deltager og 6.900 ansatte; Pct. aktivitet ift. Normalsituation: 40 % 
Spillesteder mv. eksklusiv festivaler, inklusive kirkekoncerter: 432.880 deltagere og 2.075 
ansatte: Pct. aktivitet ift. Normalsituation: 40 %. Indførelse af et deltagerloft for udendørs 
scenekunstforestillinger vil betyde et fald i tilskuertallet på ca. 40.000 for forestillinger med meget stor 
tilskuerkapacitet, som forventer at have mere end 4 sektioner. 
Kulturinstitutionsaktiviteter for publikum på videregående kunstneriske uddannelser 
(koncerter, teaterforestillinger, filmvisninger og kunstudstillinger: 50.000 maj/juni/juli   
Kulturministeriet har ikke data for antal deltagere ved arrangementer på biblioteker og museer. Men 
det er Kulturministeriers vurdering, at de er inkluderet i tidligere fremsendt data over samlede antal 
besøgende på biblioteker, museer og kunsthaller.  
Kultur-, medborger- og aktivitetshuse: Foreningen Kulturhusene i Danmark skønner, at 340.000 
personer vil besøge foreningens huse i maj og 370.000 i juni (inkl ansatte). Det vurderes at være 
gennemsnitligt 30% af normalt aktivitetsniveau (normalt 1.170.000 besøgende pr. måned). (De nævnte tal 
omfatter både indendørs og udendørs aktivitet. Der foreligger pt. kun et samlet tal for de to områder. 
Forøgelsen af sektionsstørrelsen indendørs fra 350 til 500 vurderes ikke at medføre ændring i tallene.) 
Arkiver: Med åbningen af Rigsarkivets læsesale forventes i alt for læsesalene i hele landet antal besøg: 
april 145-175; maj 380-460; juni 280-460.Antal beskæftigede i relation til åbning af læsesalene: 31 i alt 
for alle måneder  
Der findes derudover en række lokale arkiver rundt om i landet, som Kulturministeriet ikke har tal 
på, og der forventes lav aktivitet. 
Forsamlingshuse:  Der er ca. 1.100 forsamlingshuse i DK, der i gennemsnit kan huse 75-125 
deltagere.  
Deres aktivitet spreder sig imidlertid over forskellige kategorier, og det er ikke muligt at vurdere 
omfanget, da der ikke er datagrundlag herfor. Aktiviteterne går lige fra generalforsamlinger, der vil 
være reguleret via forsamlingsforbuddet, til fester/bespisning, undervisning og idræt, hvor der gælder 
forskellige restriktioner.   
Folkekirkens- og andre trossamfunds øvrige menighedsaktiviteter. Ordningen vil alene 
omfatte menighedsaktiviteter med deltagertal over det gældende forsamlingsforbud (indendørs hhv. 
udendørs), som folkekirken og andre trossamfund vælger at gennemføre i henhold til ordningen for 
større arrangementer med siddende publikum.  
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Nedenstående volumendata består af aktivitetsdata for folkekirkens menighedsaktiviteter baseret på 
tal indhentet fra kirkestatistik fra 2019 og alene for arrangementer med deltagertal på over 25 
deltagere i gennemsnit, idet kirkestatistikken ikke sondrer mellem indendørs og udendørs 
arrangementer. Kirkeministeriet ligger ikke inde med aktivitetsdata for aktiviteter i trossamfund uden 
for folkekirken. 
Volumendata:  Antal arrangementer med over 25 deltagere i gennemsnit i alt pr. år på landsplan: 
49.340; Antal deltagere heri i alt pr. måned: 192.226. 
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6. Genåbning for ”Konferencer, spillesteder, teatre og biografer og lignende øvrige 
lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter” 

 
Vurdering: genåbning af konferencer og lignende vurderes til at være Middel.  
 
Grundlag for vurderingen  
Ved denne type arrangementer sidder deltagerne/tilskuerne i det væsentligste ned, men der indgår 
elementer, hvor deltagerne bevæger sig frit rundt. Deltagerne er inddelt i sektioner på op til 500 
personer, dog med maksimalt 1.000 deltagere i alt. Der er et arealkrav på 4 m2 per deltager (2 m2 for 
siddende). Der er krav om 1 meters afstand (”en tom stol”) mellem deltagerne. Samtlige deltagere 
registreres og skal fremvise gyldigt coronapas. Tiltagene giver mulighed for at understøtte en effektiv 
smitteopsporing. 
Hovedparten af aktiviteter vil foregå indendørs, og der skal være fokus på ventilation og mulighed 
for udluftning samt håndhygiejne og hyppig rengøring af kontaktpunkter. Der er krav om brug af 
mundbind, når man ikke sidder på sin plads (stående/i bevægelse). Der er også lagt op til, at der skal 
udarbejdes en sundhedsplan, hvilket vil understøtte en passende afvikling af aktiviteten. 
Der vil være en ikke kvantificerbar risiko for blanding af sociale netværk. Afledte effekter vurderes at 
være et øget behov for transport og dermed ophold i offentlige transportmidler eller samkørsel. 
Denne risiko vurderes dog at være mindre i sammenhæng med konferencer med et 
erhvervspublikum, da de i alt overvejende grad anvender private transportmidler. Ydermere kan 
arrangementet give anledning til, at deltagere finder sammen på tværs af sociale netværk og afholder 
et form for samvær før og efter aktiviteten. 
 
Der er oplyst følgende data for volumen:  
Erhvervsministeriet vurderer, at der vil være en længere indfasningsperiode, før konferencerne er 
tilbage på normalt aktivitetsniveau. Det skyldes helt lavpraktisk, at det tager tid at arrangere 
konferencer. Desuden må det forventes, at der vil være en mental barriere (fx frygt for 
supersprederevent) for at mødes i større grupper. Hertil kommer, at restriktionerne vil have betydning 
for afviklingen af konferencerne, idet muligheden for at networke/mingle ikke er til stede. Ligesom 
kravene om egne indgange og servicefaciliteter må forventes at betyde afholdelse af færre relativt 
store konferencer. Endelig må det forventes, at der går nogen tid, før det vil være muligt at invitere 
udenlandske konferencedeltagere, ligesom konferencer af flere dages varighed heller ikke skønnes 
afholdt på denne side af sommerferien. 
Erhvervsministeriet anslår med betydelig usikkerhed, at der ingen aktivitet vil være den første måned 
efter lempelsen, og at aktiviteten først vil være oppe på 50 pct. af normalen efter sommerferien. 
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7. Genåbning ved lempelse af hjemmearbejde 
 
Vurdering: Genåbning, som indebærer lempelse af hjemmearbejde, er Middel. Ved udendørs møder 
i mindre grupper er vurderingen Lav-Middel. 
 
Grundlag for vurderingen  
Der må forventes en yderligere stigning i antal medarbejdere, der møder fysisk på arbejde som en 
afledt effekt af den gradvise genåbning af samfundet. Dette underbygges af data fra HOPE-projektet, 
hvor antal daglige kontakter til kolleger har været stigende siden påske. 
Aktuelle tal fra Coronaopsporingsenheden viser, at der aktuelt er 12%, der tror sig smittet på sin 
arbejdsplads eller uddannelse (eksklusiv grundskolen). Til sammenligning lå denne andel omkring 
17% i 4. kvartal 2020 før nedlukningen, hvilket ligeledes indikerer en forventet stigning i smitten, 
efterhånden som flere møder fysisk på arbejde.   
 
Som alternativ til fysisk fremmøde på arbejde indendørs kan man med fordel mødes uden for i mindre 
grupper (fx et team) for at understøtte strategisk planlægning, koordinering af opgaveløsningen, 
sammenhængskraft og kollektiv trivsel. Det er vigtigt, at såvel afstands-/arealkrav (4 m2 stående/i 
bevægelse og 2 m2 siddende) som forsamlingsforbuddet overholdes. 
 
Afledte effekter af fysisk fremmøde vil være et øget behov for transport og eventuelt samkørsel. 
 
Der er oplyst følgende data for volumen:  
I uge 16 vurderes aktiviteten omkring arbejdspladser at være på 77 % af normalen. I uge 17 vurderes 
aktiviteten omkring arbejdspladser at være omtrent uændret. Ud af ca. 3 mio. beskæftigede vurderes 
det at svare til, at omtrent 660.000 arbejder hjemme. 
Lempelsen antages at medføre at 12,5 % (svarende til omkring 85.000 medarbejdere) får mulighed 
for at møde fysisk på arbejde. Det antages beregningsteknisk, at de møder ind i gennemsnit 2 ud af 5 
hverdage, svarende til at yderligere 35.000 gennemsnitligt møder fysisk på arbejde dagligt. 
Meraktiviteten som følge af lempelsen vurderes at medføre en stigning i aktiviteten omkring 
arbejdspladserne på 1 pct.-point. 
Muligheden for at mødes uden for i mindre grupper (den anden lempelse) er vanskelig at anslå et 
aktivitetsomfang af i forhold til det fysiske fremmøde på arbejdspladserne. Et bud er, at alle 
tilbageværende hjemmearbejdende medarbejdere i et eller andet omfang vil mødes med en mindre 
gruppe/team én gang hver anden uge, og at dette vil medføre fremmøde på i gennemsnit 60.000 
personer om dagen. Aktivitetseffekten vil være begrænset, da fremmødet må forventes at vare 
kortere end en hel arbejdsdag og anslås til ca. ¼   pct.-point.   
Tilsammen anslås de to lempelser at kunne øge aktiviteten omkring arbejdspladserne med omtrent 
1¼ pct.-point. 
 

  

https://stps.dk/da/sundhedsfare-og-beredskab/coronaopsporing/data-for-smitteopsporing/%7E/media/1427CB92AC094217A322C52D384F53A7.ashx
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Generelle betragtninger vedrørende lempelser inden for uddannelsesområdet 
(lempelse nr. 8-17) 

I vurderinger for uddannelsesområdet tages udgangspunkt i en fortsat regional genåbning på skole- 
og uddannelsesområdet. Der indgår tal på landsdelsniveau for de forskellige uddannelsesområder i 
vurderingen af de enkelte lempelser.  
 
I lempelserne på uddannelsesområdet indgår ikke en vurdering af de seneste genåbninger på 
uddannelsesområdet d. 6. april og d. 21. april. Den fulde effekt af genåbninger ses tidligst i 
smittetallene efter 2-3 uger, og for indlæggelser kan effekten være yderligere forsinket. For en 
beskrivelse af tidligere lempelser på uddannelsesområdet, se Tabel 6. Der er således risiko for, at der 
op til den planlagte genåbning d. 6. maj vil være observeret en yderligere udvikling i epidemien som 
en effekt af lempelserne på uddannelsesområdet, som det ikke er muligt at tage med i den aktuelle 
vurdering.  
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Tabel 6: Genåbninger på uddannelsesområdet i 2021 
Beskrivelse af genåbning d. 8. 
februar:  
 

Landsdækkende 

• Grundskolens 0.-4. klasse genåbnes 
 

Beskrivelse af genåbning d. 1. 
marts:  
 

Landsdele Nordjylland og Vestjylland 

• Afgangselever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser genåbnes med 50 pct. fremmøde (hver anden uge) med 
anbefaling/krav om test to gange ugentligt 

• Efterskoler genåbnes med 100 pct. fremmøde ud fra en model med særlige smitteforebyggende foranstaltninger 
 
Landsdele Bornholm 

• Alle klassetin i grundskolen, inkl. klubtilbud genåbnes med 100 pct. fremmøde med anbefaling om 2 ugentlige tests 
• Efterskoler genåbnes med 100 pct. fremmøde ud fra en model med særlige smitteforebyggende foranstaltninger 
• Alle øvrige uddannelser (ungdoms- og voksenuddannelser, videregående uddannelser, højskoler mm.) genåbnes med krav om to 

ugentlige tests 
 

Beskrivelse af genåbning d. 15. 
marts 

Østjylland, Sydjylland, Fyn, samt vest- og Sydsjælland 
• Afgangsklasser i grundskolen (inkl. SFO og klubtilbud) samt på ungdoms- og voksenuddannelser genåbnes med 50 pct. fremmøde 

(hver anden uge) med anbefaling/krav om to ugentlige tests 
 
Ikke brofaste øer 

• Grundskoler (inkl. SFO og klubtilbud) genåbnes med 100 pct. fremmøde med anbefaling om to ugentlige tests 
 

Landsdækkende 

• Efterskoler og højskoler (lange kurser) genåbnes med 100 pct. fremmøde ud fra en model med særlige smitteforebyggende 
foranstaltninger 

• Elever i 5.-8. klasse (inkl. SFO og klubtilbud) kan mødes til udendørs undervisning én gang om ugen 

• Ikke-afgangselever på ungdomsuddannelser kan mødes til udendørs undervisning én gang om ugen 
• Afgangselever i grundskolen (i resterende landsdele) kan mødes til udendørs undervisning én gang om ugen 

 
Beskrivelse af genåbning d. 22. 
marts 

Københavns By, Købehan og Omegn, Nordsjælland og Østsjælland 

• Afgangselever i grundskolen samt på ungdoms og voksenuddannelser genåbnes med 50 pct. fremmøde med anbefaling/krav om to 
ugentlige tests (på nær i kommuner med særlig høj incidens) 

 
Landsdækkende 

• Elever, der skal deltage i certifikatfag og for elever i skolepraktik i hele landet kan komme tilbage med 100 pct. fremmøde 
 

Beskrivelse af genåbning d. 6. 
april 
 

Landsdækkende 
• 5.-8. klasse kan vende tilbage med 50 pct. fysisk fremmøde (dvs. hver anden uge) 
• Ungdoms- og voksenuddannelser genåbnes med 50 pct. fremmøde (dvs. hver anden uge)  
• AMU-studerende kan vende tilbage med 100 pct. fremmøde 

• Afgangsstuderende på videregående uddannelser med mange praksiselementer kan vende tilbage med 50 pct. fremmøde. Øvrige 
studerende på videregående uddannelser kan vende tilbage med 20 pct. fremmøde.  

 
 

Beskrivelse af genåbning d. 21. 
april:  
 

Landsdele Nordjylland, Østjylland, Vestjylland, Sydjylland, Fyn samt Vest- og Sydsjælland 

• Afgangsklasser i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelserne kan vende tilbage 80% 
• Erhvervsuddannelser genåbnes med 100 pct. fremmøde 
• Der åbnes for 30 pct. fysisk fremmøde for studerende på videregående uddannelser 
• Der åbnes for mulighed for anvendelser af udendørsarealer på videregående uddannelser til undervisningsbrug. 

 
 Landsdækkende 

• 5.-8. klasser i grundskolen får mulighed for fysisk fremmøde udendørs i de uger, hvor der ikke er adgang til indendørs undervisning. 
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Der er som led i udmøntningen af Rammeaftale om plan for genåbning, udarbejdet en model for 

lokale nedlukninger på kommune og sogneniveau (per 12. april 2021). I aftalen indgår muligheden 

for øgede beføjelser i kommunerne ved en test-justeret incidens på 100 per 100.000, hvor 

kommunalbestyrelsen får mulighed for at meddele påbud om lukning af dagtilbud, grundskoler, SFO 

og klubtilbud samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner samt lokaler og lokaliteter, hvor der 

udøves kulturaktiviteter og lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter.   

I de seneste test-justerede kommune-incidenser er der på nuværende tidspunkt (per 27. april 2021) 

omkring 1 ud af 10 kommuner, hvor den test-justerede incidens overstiger 100 per 100.000, figur 3. 

Ved yderligere genåbning af samfundet må der således forventes betydeligt flere lokale nedlukninger, 

herunder nedlukninger på uddannelsesområdet. 

 

 
Figur 3 viser incidensen justeret for test som en funktion af de procentvise vækstrater per dag opgjort d. 27. april i alle landets kommuner. 
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8. Genåbning af ”Erhvervsuddannelser samt afgangsklasser i grundskolen og på øvrige 

ungdoms- og voksenuddannelserne med mulighed for 50 pct. fremmøde udendørs – 

landsdele i hovedstadsområdet” 

  

 

Vurdering: Lav.   

 

Grundlag for vurderingen  

Lempelsen omfatter et mindre antal elever og ansatte, og der opfordres til test af elever over 12 år i 

grundskolen og stilles krav om test af elever og personale to gange om ugen på ungdoms- og 

voksenuddannelser, hvilket samlet set reducerer risikoen for smitte. Der er desuden tale om 

udeundervisning, hvilket yderligere reducerer smitterisikoen. 

Lempelsen omfatter en aldersgruppe og et område, hvor incidensen er høj. Således var incidensen 

blandt de 15-19 årige 257 per 100.000 og blandt de 20-24 årige 183 per 100.000 d. 20. april i Region 

Hovedstaden. Til sammenligning var landsincidensen blandt 15-19 årige 174 per 100.000 og 126 

blandt 20-24 årige d. 20. april.  

Der ses generelt stigende smitte i Region Hovedstaden og i uge 15 sås en 7% stigning i incidensen i 

Region Hovedstaden. 

 

Der er oplyst følgende data for volumen:  

Der skønnes, at 2.544 afgangselever og 319 ansatte i grundskolen samt 4.971 afgangselever og 476 

ansatte på ungdoms- og voksenuddannelser dagligt vil modtage udeundervisning i de undtagne 

landsdele i og omkring Hovedstaden. 
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9. Genåbning af ”Afgangsklasser grundskolen og ung- og voksenuddannelserne (80 

pct.) og EUD (100 pct.) – resterende landsdele” 

 

Vurdering: Lav-Middel.   

 

Grundlag for vurderingen  

Lempelsen omfatter et mindre antal elever og ansatte, og der opfordres til test af elever over 12 år i 

grundskolen, og stilles krav om test af elever og personale to gange om ugen på ungdoms- og 

voksenuddannelser, hvilket samlet set reducerer risikoen for smitte. 

Lempelsen omfatter en aldersgruppe og et område, hvor incidensen er høj. Således var incidensen 

blandt de 15-19 årige 257 per 100.000 og blandt de 20-24 årige 183 per 100.000 d. 20. april i Region 

Hovedstaden. Til sammenligning var landsincidensen blandt 15-19 årige 174 per 100.000 og 126 

blandt 20-24 årige d. 20. april.  

Der ses generelt stigende smitte i Region Hovedstaden og i uge 15 sås en 7% stigning i incidensen i 

Region Hovedstaden. 

 

 

Der er oplyst følgende data for volumen:  

Ved lempelsen skønnes 565.470 elever og 77.815 ansatte dagligt at møde op i grundskolen. Dette 

betyder således, at der skønnes yderligere fremmøde for 7.631 elever og 958 ansatte.  

Ved den beskrevne lempelse skønnes 247.469 elever og 24.707 ansatte dagligt at møde op på 

ungdoms- og voksenuddannelser. Dette betyder således, at der skønnes yderligere 24.478 elever og 

2.218 ansatte på ungdoms- og voksenuddannelser. 
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10. Genåbning med ”80 pct. fremmøde for 5.-8. klasse” 

 

Vurdering: Middel. Ved 100% fremmøde i landsdele med lav incidens vurderes effekten at være den 

samme. 

 

Grundlag for vurderingen  

Lempelsen omfatter lempelserne i punkt 9, samt en lempelse fra 50% til 80% fremmøde for 5.-8. 

klasse landsdækkende, svarende til at yderligere 52.562 elever har dagligt fremmøde i 5.-8. klasse. 

Vurderingen beror derfor på ovenstående vurdering i punkt 9, samt i tillæg, en vurdering af risikoen 

for smitte ved yderligere genåbning af grundskolens 5.-8. klasse. 

Landsincidensen blandt de 10-14 årige ligger stabilt, og er 115 per 100.000 d. 20. april. Der er ingen 

udvikling i antal mulige udbrud i relation til grundskoler på mellemtrin og udskoling, om end effekten 

af de senest indførte lempelser d. 21. april ikke indgår i den aktuelle vurdering. Der må derfor 

forventes en stigende smitte i aldersgruppen op til genåbningen d. 6. maj, som følge af de senest 

indførte lempelser.  

 Der opfordres til test af elever over 12 år i grundskolen, og stilles krav om test af elever og personale 

to gange om ugen på ungdoms- og voksenuddannelser, hvilket samlet set reducerer risikoen for 

smitte.   

 

Der er oplyst følgende data for volumen:  

Den landsdelsbetingede lempelse i punkt 9 forudsættes gennemført, svarende til at 7.631 

afgangselever og 958 ansatte i grundskolen samt 24.478 afgangselever og 2.218 ansatte på ungdoms- 

og voksenuddannelser dagligt vil modtage udeundervisning i de undtagne landsdele i og omkring 

Hovedstaden. 

Under gældende tiltag/restriktioner pr. 21. april skønnes der dagligt at være 557.839 elever og 76.857 

ansatte (heraf 26.723 elever og 3.355 ansatte i 5. – 8. klasse, der deltager i udendørs undervisning), 

som har fremmøde i grundskolen på landsplan. 

Ved den konkrete lempelse skønnes yderligere 52.562 elever og 6.589 ansatte dagligt at møde op i 

grundskolens 5.-8. klasse. 

 

  



Dato: 04-05-2021 10:39   Side: 35  af  43  Version: 2.0  
 

11. Genåbning med ”80 pct. fremmøde for ungdomsuddannelserne” 

  

Vurdering: Middel.   

 

Grundlag for vurderingen  

Lempelsen omfatter et mindre antal elever og ansatte. Der er krav om test af elever og personale to 

gange om ugen på ungdoms- og voksenuddannelser, hvilket samlet set reducerer risikoen for smitte.   

Landsincidensen er højest og stigende blandt de 15-19 årige (174 per 100.000). Blandt de 20-24 årige 

er landsincidensen 126 per 100.000. 

Der forventes afledte effekter af lempelsen i form af højere grad af socialt samvær og fester. Der er 

således set udbrud i relation til gymnasiefester i uge 15.  

Effekten af de seneste indførte lempelser d. 21. april kan endnu ikke observeres.    

 

Der er oplyst følgende data for volumen:  

Den landsdelsbetingede lempelse i punkt 9 forudsættes gennemført, svarende til at 7.631 

afgangselever og 958 ansatte i grundskolen samt 24.478 afgangselever og 2.218 ansatte på ungdoms- 

og voksenuddannelser dagligt vil modtage udeundervisning i de undtagne landsdele i og omkring 

Hovedstaden. 

Under gældende tiltag/restriktioner pr. 21. april skønnes der dagligt at være 222.991 elever og 22.489 

ansatte, som har fremmøde på ungdoms- og voksenuddannelser på landsplan. 

Ved denne lempelse skønnes yderligere 30.123 elever og 4.326 ansatte dagligt at møde op på 

ungdomsuddannelserne. 
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12. Genåbning af ” Videregående uddannelser - mulighed for anvendelse af 

udendørsarealer til faglige aktiviteter for studerende, der ikke møder fysisk frem til 

undervisning indendørs i landsdelene i hovedstadsområdet” 

  

 

Vurdering:  Lav. 

 

Grundlag for vurderingen  

Der er tale om fremmøde for få studerende med anvendelse af udendørsarealer, hvilket reducerer 

smitterisikoen. Der er yderligere krav om, at studerende og personale møder op med en negativ test, 

der er højst 72 timer gammel, hvilket reducerer risikoen for smitte. 

 

Der er oplyst følgende data for volumen:  

En åbning for muligheden for at anvende udendørs arealer til undervisningsaktiviteter forventes kun 

at være relevant for få institutioner, og forventes at give en stigning i fremmødet på max. 2100 

studerende i Hovedstadsområdet. Det forventes ikke at skabe en yderligere effekt på antallet af 

fremmødte ansatte. 
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13. Genåbning af ”Videregående uddannelser 30 pct. fremmøde - resterende landsdele” 

 

Vurdering:  Lav. 

 

Grundlag for vurderingen  

Lempelsen omfatter et mindre antal studerende og ansatte i landsdelen i og omkring hovedstaden. 

Der er krav om, at studerende og personale møder op med en negativ test, der er højst 72 timer 

gammel, hvilket reducerer risikoen for smitte.  

Flere videregående uddannelser går ind i en eksamensperiode, hvor der vil være færre skemalagte 

undervisningstimer, hvilket forventes at påvirke det reelle antal fremmødte studerende. 

 

Der er oplyst følgende data for volumen:  

En 10 pct. stigning i antallet af øvrige studerende (dvs. alle studerende bortset fra afgangsstuderende 

på uddannelser med mange praksiselementer) i Region hovedstaden svarer til ca. 9.000 studerende.  

Antallet af ansatte skønnes til at stige med 1.000. 
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14. Genåbning af ”Videregående uddannelse 40 pct. Fremmøde” 

 

Vurdering: Lav-Middel. 

 

Grundlag for vurderingen  

Lempelsen skønnes at omfatte et mindre antal studerende og ansatte. Der er krav om, at studerende 

og personale møder op med en negativ test, der er højst 72 timer gammel, hvilket reducerer risikoen 

for smitte. 

Flere videregående uddannelser går ind i en eksamensperiode hvor der vil være færre skemalagte 

undervisningstimer, hvilket forventes at påvirke det reelle antal fremmødte studerende.  

Landsincidensen blandt de 20-24 årige er høj (126 per 100.000), og der må forventes afledte effekter 

ved lempelsen i form af højere grad af socialt samvær. 

Effekten af de seneste indførte lempelser d. 6. og d. 21. april kan endnu ikke observeres, og dermed 

er der risiko for stigende smitte i målgruppen op til genåbningen d. 6. maj.    

 

Der er oplyst følgende data for volumen:  

Det nuværende fremmøde ved den nuværende genåbning pr. 21. april 2021 er estimeret til ca. 116.900 

studerende og 20.700 ansatte.   

En stigning fra 30 pct. til 40 pct. fremmøde for alle øvrige studerende (dvs. alle studerende bortset 

fra afgangsstuderende på uddannelser med mange praksiselementer) estimeres til at give en stigning 

på 21.900 studerende og 3.600 ansatte dagligt. 

 

15. Genåbning med 100% fremmøde i afgangsklasser i grundskolen og på ungdoms- 
og voksenuddannelserne og 5.-8. klasse 

 
Vurdering: Middel-Høj. 

Grundlag for vurderingen  

Lempelsen omfatter et større antal elever og ansatte i de unge aldersgrupper som generelt tegner sig 
for størstedelen af smitten aktuelt. 
Således var incidensen var landsincidensen blandt 15-19-årige 174 per 100.000, 126 blandt 20-24-
årige og 115 per 100.000 blandt de 10-14-årige d. 20. april. 
Der må forventes afledte effekter ved lempelsen i form af et øget antal sociale kontakter uden 
skoletiden.  
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Der opfordres til test af elever over 12 år i grundskolen, og stilles krav om test af elever og 
personale to gange om ugen på ungdoms- og voksenuddannelser, hvilket samlet set reducerer 
risikoen for smitte.  
Effekten af de seneste indførte lempelser d. 21. april kan endnu ikke observeres og vil potentielt 
medføre stigende smittetal i aldersgrupperne frem mod genåbningen 6. maj.     
 

Der er oplyst følgende data for volumen:  

Under gældende tiltag/restriktioner pr. 21. april skønnes der dagligt at være 557.839 elever og 

76.857 ansatte (heraf 26.723 elever og 3.355 ansatte i 5. – 8. klasse, der deltager i udendørs 

undervisning), som har fremmøde i grundskolen på landsplan. 

Ved lempelsen skønnes 686.285 elever og 92.972 ansatte dagligt at møde op i grundskolen, 

svarende til at yderligere 128.446 elever og 16.115 ansatte i grundskolen møder frem. 

Under gældende tiltag/restriktioner pr. 21. april skønnes der dagligt at være 222.991 elever og 

22.489 ansatte, som har fremmøde på ungdoms- og voksenuddannelser på landsplan. 

Ved lempelsen skønnes 272.387 elever og 27.726 ansatte dagligt at møde på ungdoms- og 

voksenuddannelser, svarende til at yderligere 49.396 elever og 5.237 ansatte på ungdoms- og 

voksenuddannelser møder frem. 

 

 

16. Genåbning med 100% fremmøde i afgangsklasser i grundskolen og på ungdoms- 
og voksenuddannelserne samt ikke-afgangselever på ungdoms- og 
voksenuddannelser og 5.-8. klasse 

 

Vurdering: Høj. 

Grundlag for vurderingen  

Lempelsen omfatter et betydeligt antal elever og ansatte, i de unge aldersgrupper som generelt 

tegner sig for størstedelen af smitten aktuelt. Således var incidensen var landsincidensen blandt 15-

19-årige 174 per 100.000, 126 per 100.00 blandt 20-24-årige og 115 per 100.000 blandt de 10-14-

årige d. 20. april. Størstedelen af de omfattede elever er bosat i Region Hovedstaden hvor smitten 

er højest. Der ses generelt stigende smitte i Region Hovedstaden. I uge 15 sås en 7% stigning i 

incidensen i Region Hovedstaden.  

Der må desuden forventes en betydelig afledt effekter ved lempelsen i form af et øget antal sociale 
kontakter uden for skoletiden, hvilket kan bidrage yderligere til smitten.  
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Der opfordres til test af elever over 12 år i grundskolen, og stilles krav om test af elever og 

personale to gange om ugen på ungdoms- og voksenuddannelser, hvilket samlet set trække risikoen 

for smitte ned.   

 

Der er oplyst følgende data for volumen:  

Under gældende tiltag/restriktioner pr. 21. april skønnes der dagligt at være 557.839 elever og 

76.857 ansatte (heraf 26.723 elever og 3.355 ansatte i 5. – 8. klasse, der deltager i udendørs 

undervisning), som har fremmøde i grundskolen på landsplan. Ved lempelsen skønnes 686.285 

elever og 92.972 ansatte dagligt at møde op i grundskolen, svarende til, at yderligere 128.446 elever 

og 16.115 ansatte i grundskolen møder frem. 

Under gældende tiltag/restriktioner pr. 21. april skønnes der dagligt at være 222.991 elever og 

22.489 ansatte, som har fremmøde på ungdoms- og voksenuddannelser på landsplan. 

Ved lempelsen skønnes 319.100 elever og 34.073 ansatte dagligt at møde op på ungdoms- og 

voksenuddannelser svarende til, at yderligere 96.109 elever og 11.584 ansatte på ungdoms- og 

voksenuddannelser møder frem. 

 

17. Genåbning med 100% fremmøde på videregående uddannelser 
 
Vurdering: Middel 
 
Grundlag for vurderingen: 
Lempelsen omfatter et større antal studerende og ansatte. Aldersgruppen 20-25-årige tegner sig for 
en større del af smitten, og landsincidensen var 116 per 100.000 for gruppen d. 20. april.  
Der er risiko for afledte effekter ved lempelsen i form af et øget antal sociale sammenkomster, 
hvilket potentielt øger smitterisikoen. 
Det faktiske fremmøde forventes at være reduceret pga. eksamensperiode i maj og juni, og der er 
krav om, at studerende og personale møder op med en negativ test, der er højst 72 timer gammel, 
hvilket begge reducerer risikoen for smitte. 
 
 
Der er oplyst følgende data for volumen:  
Uddannelses- og Forskningsministeriet oplyser, at der i alt er 259.700 studerende og 42.300 ansatte 
på de videregående uddannelser. Fremmøde ved den nuværende genåbning pr. 21. april 2021. er 
estimeret til ca. 116.900 studerende og 20.700 ansatte.   
Meraktiviteten er således 142.800 studerende og 21.600 ansatte. Fremmødet blandt ansatte, 
herunder navnlig administrative medarbejdere, vil dog også bero på de gældende opfordringer 
vedrørende hjemmearbejde. Derfor er tallet på meraktiviteten på 21.600 på nuværende tidspunkt et 
overkantsskøn.  
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Det bemærkes dog, at normaltilstanden for fremmøde kun er op til 70 pct., hvorfor der aldrig vil 
være samtidig fremmøde af samtlige studerende. Dertil kommer at maj og juni er 
eksamensperioder, hvorfor det er forventningen, at der ved fuld genåbning maksimalt vil være ca. 
50 pct. studerende, der vil være samtidig tilstedeværende. 

 

18. Genåbning af spejderlejre, sommerlejre, idrætsstævner mv. med mulighed for 
overnatning 

 
Vurdering:  Lav-Middel for aktiviteter, der fortrinsvist foregår udendørs og uden overnatning. 
Vurdering: Middel for aktiviteter, der fortrinsvist foregår udendørs og med overnatning. 
 
Grundlag for vurderingen 
Fysisk aktivitet er forbundet med øget vejrtrækningsfrekvens og øget afgivelse af dråber/aerosoler 
og dermed også øget risiko for smitte. Jo større fysisk aktivitet der er knyttet til aktiviteten, jo større 
risiko for smitte sammenholdt med, at jo flere forsamlede jo større risiko for smitte. Denne risiko 
er størst ved indendørs aktiviteter, hvorfor der er krav om hyppig udluftning/god ventilation 
indendørs. 
Der er krav om coronapas for unge over 18 år samt for voksne deltagere, fx forældre, spejderledere, 
pædagoger m.fl., hvilket vil nedsætte risikoen for smitte. Der er ikke krav om coronapas/test af 
børn og under under 18 år. Lempelsen vil dog først gælde fra fase 2/trin 3 dvs. når alle 50+ har 
opnået beskyttelse fra første stik. 
De infektionshygiejniske retningslinjer, som var gældende under sidste genåbning ved afholdelse af 
disse arrangementer, vil blive implementeret igen (afstands- og arealkrav, håndhygiejne, rengøring 
etc.). 
Der er endvidere krav om et maksimum antal deltagere – både for arrangementer med/uden 
overnatning, og det er størst for arrangementer uden overnatning. Desuden vil der være en 
opdeling i mindre grupper – særligt ved arrangementer med overnatning. Ved overnatning i telt kan 
det dog være vanskeligt at overholde afstandskravet på 1 m mellem deltagerne. 
Der er risiko for blanding af sociale netværk, da de deltagende børn, unge og voksne vil komme fra 
hele landet. 
Der kan være et element af tab af kontrol – især for arrangementer med unge mellem 18 og 25 år – 
ved indtagelse af alkohol. Dette element er formentlig større ved arrangementer med overnatning. 
Da smittetallene ligger højt for børn og unge mellem 15 og 20 år, foreslås det, at de voksne ledere 
af arrangementerne gennemgår og instruerer de deltagende børn og unge i de gældende 
retningslinjer for hygiejne og adfærd ved ankomst til arrangementet/lejren/stævnet. 
 
Volumendata for aktiviteten: 
Fremgår af nedenstående 2 tabeller. 
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Tabel 1 Aktivitetsdata for spejderlejre, idrætsstævner mv for børn og unge under 18 
år 

Type af aktivitet: 
Sommerlejre, 
Idrætsstævner, fodboldskoler mv. 
for børn og unge under 18 år 

Antal 
deltagere i alt 
til lejr, stævne 
mv. (opgøres 
for hhv. juni, 
juli og august) 

Antal deltagere 
fratrukket personale 
(opgøres for hhv. juni, 
juli og august) 

 
Med overnatning: 
 

  

Sommerlejre i DUFs 
medlemsorganisationer for børn 
og unge under 30 år 

88.325 81.909 

Sommerlejre i regi af Dansk 
Folkeoplysnings Samråd 
 

Juni: 1050 
Juli: 8400 
August: 1050 
 

Juni: 1000 
Juli: 8000 
August: 1000 
 

sommercamps og -lejre for DIF, DGI 
og Firmaidrætten (til og med 18 år) 

Juni: 1624  
Juli: 12994 
August: 1624 

Juni: 1592 (32) 
Juli: 12. 734 (260) 
August: 1592 (32) 

sommerstævner mm. for DIF, DGI og 
Firmaidrætten (til og med 18 år) 

Juni: 4000  
Juli: 32000 
August: 4000 

Juni: 3920 (80) 
Juli: 31360 (640) 
August: 3920 (80) 

Sommerferie-camps på efterskoler eller 
andre kostskoler samt lignende aktiviteter: 

Det skønnes, at der 

vil være tale om ca. 

5.000 børn og unge 

i alt i 

sommerperioden. 
 

 

Uden overnatning:   
Sommerlejre i DUFs 
medlemsorganisationer for børn og 
unge under 30 år 

0 0 

Sommerlejre i regi af Dansk 
Folkeoplysnings Samråd 
 

Juni: 250 
Juli: 700 
August: 250 
 

Juni: 200 
Juli: 600 
August: 200 
 

sommercamps og -lejre for DIF, 
DGI og Firmaidrætten (til og med 
18 år) 

Juni: 6497 
Juli: 51976 
August: 6497 

Juni: 6367 (130) 
Juli: 50936 (1040)  
August: 6367 (130) 

sommerstævner mm. for DIF, DGI 
og Firmaidrætten (til og med 18 
år) 

Juni: 4000  
Juli: 32000 
August: 4000 

Juni: 3920 (80) 
Juli: 31.360 (640) 
August: 3920 (80) 
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 Tabel 2 Beskrivelse af sommeraktiviteter for børn og unge i kirkelige regi (Kirkeministeriet) 
Type af aktivitet: 
Sommerlejre mv. for børn og 
unge under 25 år 

Antal deltagere i alt til lejr, 
stævne mv. (opgøres for hhv. 

juni, juli og august) 

Antal deltagere fratrukket 
personale (opgøres for hhv. juni, 

juli og august) 
 
Med overnatning: 
 

  

Sommerlejre/-stævner 
arrangeret af kirkelige 
missionsforeninger m.v. for 
børn og unge under 25 år. 
 

Juni:  = 1.040  
Juli:   = 5.115    
August = 675 
 

Juni:  = 940  
Juli:  = 4.660  
August:  = 625 
 

Uden overnatning:   
Sommerlejre/-stævner 
arrangeret af kirkelige 
missionsforeninger m.v. for 
børn og unge under 25 år. 

Juni: 0 
Juli:   = 260  
August: 0  
 

Juni: 0 
Juli:  = 45  

August: 0 
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