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Til borgerrepræsentationen i Københavns Kommune 

 

Orientering om regler for nødundervisning og nødpasning ved på-

bud om midlertidig nedlukning fra Styrelsen for Patientsikkerhed 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er den 7. november 2021 blevet 

orienteret af Styrelsen for Patientsikkerhed om udstedelse af påbud til 

borgerrepræsentationen i Københavns Kommune i medfør af epidemilo-

vens § 33, stk. 1.  

 

Påbuddet om omgående, for en periode på 7 dage, at fastsætte forbud 

mod brugen af indskolingen, mellemtrinnet og specialklasserne på Dyve-

keskolen samt tilhørende skolefritidsordning og klubtilbud bevirker, at 

borgerrepræsentationen er forpligtet til i perioden at iværksætte nødun-

dervisning og nødpasning for de berørte elever.  

 

Nødundervisningen skal ske efter reglerne i nødundervisningsbekendtgø-

relsen (bekendtgørelse nr. 1795 af 9. september 2021). 

 

Der kan alene iværksættes nødundervisning for den periode, som påbud-

det angiver. Det er således ikke muligt at forlænge nødundervisningen el-

ler at iværksætte nødundervisning alene på baggrund af sundhedsfaglige 

anbefalinger og retningslinjer. 

 

Nødpasning skal ske efter reglerne i nødpasningsbekendtgørelsen (be-

kendtgørelse nr. 1783 af 8. september 2021). 

 

Der skal etableres nødpasning for følgende grupper: 

 Elever indskrevet i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis foræl-

dre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og en-

ten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhver-

vet hjemmefra. 

 Elever, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlings-

mæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet. 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1795
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1783
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1783
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Borgerrepræsentationen kan ved udløbet af påbuddet beslutte at fravige 

pasningsgarantien og fortsætte den dimensionering af skolefritidsordning 

og klubtilbud, som fulgte af påbuddet. Fortsættelsen af dimensioneringen 

kan højst vare tre dage og må ikke være mere omfattende, end hvad der 

er nødvendigt af personale- og kapacitetsmæssige grunde. 

 

På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside finder I gældende 

retningslinjer og vejledninger vedr. COVID-19.   

 

På EMU – Danmarks læringsportal finder I gode råd til undervisningen 

samt didaktiske råd og redskaber til fjernundervisning. 

 

I kan kontakte Børne- og Undervisningsministeriet med sektorrelevante 

spørgsmål til håndtering af COVID-19. Det kan eksempelvis være 

spørgsmål om regler for nødundervisning, nødpasning eller fravær. Mini-

steriet kan kontaktes på tlf.: 3392 5000 mandag til fredag kl. 09.00-12.00. 

 

Spørgsmål om regler om test og selvpodning under supervision kan ret-

tes skriftligt til testrådgivningsenheden på e-mail: ttf@stukuvm.dk (svar 

kan forventes inden for 48 timer på hverdage).   

 

 

 

Med venlig hilsen 

Kristian Brink 

Kontorchef 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://emu.dk/
mailto:ttf@stukuvm.dk

