
 

 

 
 

 
 

   
 

  
 

 

 

 

 
 

 

Epidemikommissionen 
Holbergsgade 6 
DK-1057 København K 

Dato: 22-06-2021 
Sagsnr.: 2110362 
Dok. nr.: 1797670 

Indstilling fra Epidemikommissionen 

Emne Videreførelse af gældende regler om restriktioner for skoler og uddannelser på 
Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 

Vedkommende 
minister 

Kulturministeren 

Andre relevante 
ministerier 

Sundhedsministeriet 

Problemstilling Kulturministeren har anmodet Epidemikommissionen om indstilling vedr. 
videreførelse af gældende regler om restriktioner for skoler og uddannelser på 
Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19. 

Der er på Kulturministeriets område fastsat regler om restriktioner for skoler og 
uddannelser. I aftale om udmøntning af genåbning pr. 21. maj 2021 er det 
mellem aftalepartierne besluttet, at skoler og uddannelser er genåbnet fuldt ud 
pr. 21. maj 2021. Det er således videreførelsen af de restriktioner, som skoler og 
uddannelse er underlagt, der ønskes videreført. 

Reglerne indeholder: 
- Fuld genåbning af folkehøjskolerne og de videregående kunstneriske 

uddannelser, hvor skolerne er ansvarlige for, at genåbningen sker under 
hensyntagen til myndighedernes retningslinjer 

- Krav om test m.v. 
- Etablering af testkapacitet til superviseret selvpodning 

Reglerne ønskes videreført med gyldighed frem til og med 31. august fsva. 
folkehøjskoler og frem til 1. august for de videregående kunstneriske 
uddannelser, jf. Aftale om yderligere udfasning af restriktioner mv. fra den 11. 
juni 2021. 

Epidemikommissionens 
indstilling 

Epidemikommissionen indstiller, at gældende regler om restriktioner for skoler og 
uddannelser på Kulturministeriets område videreføres med de aftale lempelser. 

Epidemikommissionen noterer sig, at det fremgår af den politiske aftale om 
yderligere udfasning af restriktioner mv. fra den 11. juni 2021, at der er enighed 
om, at der indgås ensartede forlængelser til og med 31. august 2021 af de 
restriktioner, der skal gælde sommeren over. 

Epidemikommissionen lægger vægt på, at smittesituationen løbende følges med 
henblik på at vurdere, om der er grundlag for at allerede fastsatte regler 
videreføres, ændres eller lempes. 
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