
 

 

 

 
 

  
 

  

 
  

  

 

 

 
 

  

 

 

18. marts 2021 

Indstilling fra Epidemikommissionen 

Emne Videreførelse af gældende regler vedr. krav om mundbind eller visir i 
bekendtgørelse om restriktioner for skoler og uddannelsesinstitutioner på 
Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 samt 
lempelse af krav om mundbind på folkehøjskoler. 

Anmodende minister Kulturministeren 

Problemstilling Kulturministeriet har anmodet Epidemikommissionen om at afgive en indstilling i 
medfør af § 8, stk. 2, i epidemiloven til brug for fastsættelse af regler i medfør af 
epidemilovens § 34 og 66, stk. 3, der dels viderefører de gældende regler om 
brug af mundbind på de kunstneriske videregående uddannelser, dels lemper 
kravet om mundbind for ansatte og elever på folkehøjskoler. 

Der anmodes om en indstilling om, at reglerne om brug af mundbind eller visir på 
videregående kunstneriske uddannelser med enkelte lovtekniske ændringer 
videreføres. 

Der anmodes om en indstilling om, at reglerne om brug af mundbind eller visir på 
folkehøjskoler lempes. 

Epidemikommissionens 
indstilling 

Epidemikommissionen ligger generelt til grund for sine indstillinger, at 
smittesituationen løbende følges med henblik på at vurdere, om der er grundlag 
for at allerede fastsatte regler videreføres, ændres eller ophæves. 

1) Videreførelse af gældende regler for krav om mundbind m.v. på de 
videregående kunstneriske uddannelser 

Epidemikommissionen indstiller, at reglerne om brug af mundbind eller visir på de 
videregående kunstneriske uddannelser videreføres. 

Epidemikommissionen har behandlet indstillingen under iagttagelse af 
Epidemilovens overgangsbestemmelser om videreførsel, inden d. 15. april 2021, 
af gældende regler efter den tidligere Epidemilov, herunder hensynet til at det af 
tidsmæssige grunde skal være muligt at nå at behandle sagen i 
Epidemikommissionen og Epidemiudvalget inden da. 

2) Videreførelse og lempelse af krav om mundbind eller visir på 
folkehøjskoler 

Epidemikommissionen indstiller, at reglerne om brug af mundbind eller visir på 
folkehøjskoler lempes, således at der vil gælde samme krav til brug af mundbind 
eller visir for efterskoler og folkehøjskoler, og at personalets ret til at bære 
mundbind eller visir ligestilles med voksenuddannelsesområdet. 

Epidemikommissionen lægger i den forbindelse vægt på, at besøgende m.v. 
fortsat skal bruge mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs på 
folkehøjskolen. 
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Epidemikommissionen henviser i øvrigt til Sundhedsstyrelsens retningslinje vedr. 
håndtering af smitte med COVID-19 på efterskoler, højskoler mv. 
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