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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 at afgive en indstilling til 
videreførelse af gældende regler om restriktioner for skoler og uddannelser på 
Kulturministeriets område vedr.: 

- krav om test og coronapas m.v. 
- krav om mundbind m.v. 
- krav til uddannelsesinstitutioner om etablering af testkapacitet til superviseret 

selvpodning 

Det er en videreførelse af regler, som Epidemikommissionen tidligere har afgivet indstilling 
om. 

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. 

Krav om test 
For både de videregående kunstneriske uddannelser og på folkehøjskolerne gælder 
et testkrav for alle studerende/elever og ansatte. 

Studerende/elever og ansatte m.fl. kan undtages fra kravet om test af medicinske årsager, 
som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, tidligere smitte eller påbegyndt 
vaccinationsforløb m.v. 

Etablering af testkapacitet til superviseret selvpodning 
Uddannelsesinstitutionerne skal etablere testkapacitet til at gennemføre antigentest for 
Covid-19 lokalt på uddannelsesinstitutionen. 

Krav om mundbind eller visir 
Der lægges op til at videreføre de gældende regler for så vidt angår brug af mundbind eller 
visir. 

Kravet om mundbind gælder for de videregående kunstneriske uddannelser for elever m.v., 
medmindre de deltager i undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, 
alene er sammen med andre fra deres stamklasse eller -hold eller aflægger prøve. Kravet om 
mundbind gælder for lærere, øvrige medarbejdere m.v., medmindre de ikke har kontakt til 
andre personer eller opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil elever 
og besøgende ikke har adgang. Kravet om mundbind finder ikke anvendelse for lærere og 
undervisere m.v., som den pågældende dag underviser to eller færre klasser eller hold, når 
de gennemfører undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler m.v. 
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For folkehøjskoler gælder, at elever og ansatte på folkehøjskoler ikke er omfattet af kravet. 
Besøgende, oplægsholdere samt andre personer, der er tilknyttet, men ikke ansat ved den 
pågældende folkehøjskole, vil stadig være omfattet. 

Der vil fortsat være en ret til at bære mundbind for elever og personale når de befinder sig i 
lokaler på uddannelsesinstitutionen m.v. 

Uddannelsesinstitutioner m.v. kan, ved opfyldelse af en række krav, bortvise personer, der 
uberettiget undlader at bære mundbind eller visir efter de gældende bestemmelser. 

Endvidere lægges der op til at videreføre, at mundbind eller visir kan fjernes helt eller delvist, 
hvis der er en anerkendelsesværdig årsag. 

Epidemi- Epidemikommissionen indstiller, at der sker en videreførelse af de gældende regler om 
kommissionens restriktioner ift. test og mundbind m.m. på folkehøjskolerne og de videregående 
indstilling kunstneriske uddannelser på Kulturministeriets område. 

Epidemikommissionen noterer sig, at der, jf. aftale om udmøntning af genåbning pr. 21. maj 
2021, primo juni skal fremlægges en plan for udfasning af krav om mundbind. 

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 
ophæves. 
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