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Indstilling fra Epidemikommissionen
Emne

Regler om undtagelse af daghøjskoler fra krav om at etablere kapacitet til
superviseret selvtest.

Anmodende minister

Kulturministeren

Andre relevante
ministerier
Problemstilling

Justitsministeriet og Sundhedsministeriet
Daghøjskoler blev genåbnet med krav om, at elever og ansatte skal kunne
fremvise en negativ corona-test, der er højst 72 timer gammel, samt krav om at
etablere kapacitet til superviseret selvtest.
Kulturministeriet har det overordnede ressortansvar for daghøjskolerne, men
daghøjskolerne er selvejende institutioner, som ministeriet ikke har en direkte
forbindelse til, da ministeriet – modsat folkehøjskoler og de videregående
kunstneriske uddannelser, som ligeledes er blevet pålagt kravet om superviseret
selvtest – hverken giver tilskud til eller fører tilsyn med daghøjskolerne. Derfor
har Kulturministeriet ikke et fyldestgørende kendskab til, præcis hvor mange
daghøjskoler, der findes, hvor de er placeret, samt hvor mange elever, de enkelte
daghøjskoler har. Fraværet af denne relation til daghøjskolerne har udfordret
udrulningen af superviseret selvtest og kapaciteten er derfor ikke etableret
endnu. Fristen for dette var i første omgang den 12. maj, men denne er
efterfølgende blevet udskudt og er nu den 17. juni 2021. Denne frist udskydes pr.
14. juni til den 25. juni 2021.
Det er Kulturministeriets formodning, at daghøjskolerne udgør en lille gruppe på
omkring 20 skoler med i alt et par tusinde elever. Dertil kommer, at enkelte
daghøjskoler har etableret kapacitet til superviseret selvtest for den del af skolen,
der har aktiviteter på Børne- og Undervisningsministeriets område, såsom
eksempelvis forberedende voksenundervisning.
Det er derfor Kulturministeriets opfattelse, at der er tale om en lille gruppe
elever, og at etablering af superviseret selvtest på daghøjskolerne derfor ikke kan
forventes at være en reel aflastning af det fintmaskede net af faste teststeder,
som det offentlige stiller til rådighed. Desuden må behovet for superviseret
selvtest forventes at falde i takt med, at bl.a. flere og flere vaccineres.
Det vil derfor kræve uhensigtsmæssigt meget tid og ressourcer at udrulle et setup for superviseret selvtest på daghøjskoleområdet, set i forhold til gevinsten ved
dette, da meget få elever vil blive testet, samt at testen vil foregå i en kort
periode, da mange af eleverne forventes at være vaccineret snarligt.
Der lægges således op til, at kravet om at etablere superviseret selvtest på
daghøjskolerne ophæves. Daghøjskoleleverne samt ansatte vil skulle fremvise
gyldigt coronapas ved fysisk fremmøde på skolen.

Epidemikommissionen
Holbergsgade 6
DK-1057 København K
Dato: 15-06-2021
Sagsnr.: 2110284
Dok. nr.: 1788353

Epidemikommissionens
indstilling

Epidemikommissionen indstiller:
 at daghøjskoler undtages fra kravet om at etablere kapacitet til
superviseret selvtest.
Epidemikommissionen noterer sig, at eleverne på daghøjskoler vil skulle kunne
opfylde betingelserne for gyldigt coronapas ved fysisk fremmøde på skolen.
Epidemikommissionen lægger vægt på, at målgruppen for daghøjskoler primært
er voksne, som vil kunne få foretaget test på det fintmaskede net af teststeder,
som det offentlige stiller til rådighed. Epidemikommissionen noterer sig, at
daghøjskolerne må forventes i vid udstrækning at lukke ned i sommerperioden,
og at der er tale om dagkurser uden overnatning.

