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Spørgsmål og svar til uvm.dk/corona 
- om undervisningens tilrettelæggelse for elever, der har været udrejst af landet 
 
 

1. Skal børn, elever og kursister, der har været i udlandet, blive hjemme i 14 dage efter 
hjemkomsten? 
Ja. Børn, elever og kursister, der har været i udlandet, opfordres – ligesom andre – til at holde sig 
hjemme i 14 dage efter hjemkomst. 
 
Man behøver dog ikke at blive hjemme i 14 dage, hvis man har rejst gennem Sverige for at 
komme til eller fra Bornholm (under forudsætning af, at der ikke er gjort ophold i Sverige under 
gennemrejsen), eller hvis man fra den 15. juni 2020 rejser til områder i Tyskland, Norge og Island 
uden for byer med et indbyggertal på over 750.000, og i øvrigt overholder Udenrigsministeriets 
særlige rejseråd til en tid med COVID-19. Du kan læse mere om både de danske indrejserestrikti-
oner og Udenrigsministeriets rejsevejledninger her [https://politi.dk/coronavirus-i-dan-
mark/hvis-du-skal-rejse-ind-i-eller-via-danmark].  
 
Det betyder, at dagtilbud, skoler, gymnasier, erhvervsskoler og andre uddannelsesinstitutioner 
mv. af sundhedsmæssige grunde kan og bør afvise at modtage et barn, en elev eller en kursist, der 
har været i udlandet, bortset fra de nævnte områder, fordi denne kan udgøre en smitterisiko for 
de andre børn, elever eller kursister og personalet.  

2. Hvis en elev har været i udlandet og derfor skal blive hjemme, tæller det så som fravær 
fra skole? 
Det afhænger af grunden til barnets udlandsrejse, om perioden hjemme skal tælle som fravær.  
 
Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser frem til 31. august 2020. Fra den 15. juni 
2020 åbnes der dog op for rejser til områder i Island, Norge og Tyskland, som ikke er tætbefol-
kede. Udenrigsministeriet fraråder derimod ikke rejser, der er nødvendige. Man afgør selv, om en 
rejse er nødvendig. Det kan fx være nogle af de situationer, der udgør anerkendelsesværdige for-
mål med indrejse i Danmark. Du kan læse mere om anerkendelsesværdige formål med indrejse 
her [https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/hvis-du-skal-rejse-ind-i-eller-via-danmark].  
 
Hvis barnet har været på en nødvendig rejse i udlandet, fx for at have samvær med en forælder, 
der bor i udlandet, så tæller perioden hjemme ikke som ulovligt fravær, men i stedet som en ude-
blivelse fra undervisning med fysisk tilstedeværelse af sundhedsmæssige grunde. 
 
Hvis barnet har været på en ikke-nødvendig rejse i udlandet, fx en ferietur til Sverige, så tæller pe-
rioden hjemme som ulovligt fravær, medmindre skolelederen undtagelsesvist har givet tilladelse til 
hele fraværet (dvs. både rejsen og den efterfølgende periode hjemme). 
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3. Hvis eleven er fraværende efter en udlandsrejse, skal skolen så give fjernundervisning? 
Elever, der er fraværende fra undervisningen af sundhedsmæssige grunde, skal have fjernunder-
visning, mens de er væk fra skolen. Der skal derfor tilbydes fjernundervisning til elever, der har 
været på en nødvendig rejse i udlandet, og skal blive hjemme i 14 dage efter hjemkomsten. 
 
Elever, der er fraværende fra undervisningen, fordi de har været på en ikke-nødvendig rejse på 
trods af Udenrigsministeriets rejsevejledninger, skal registreres som fraværende og skal ikke have 
tilbud om fjernundervisning i de 14 dage, hvor eleven skal blive hjemme efter hjemkomsten. 

4. Hvad gælder ift. fravær fra obligatoriske tilbud efter dagtilbudsloven? 
Der er som udgangspunkt pligt til at deltage i obligatoriske tilbud efter dagtilbudsloven, så som 
obligatorisk læringstilbud (for børn i udsatte boligområder, der ikke er i dagtilbud, når de er 1 år) 
og sprogstimulering (for 2-3-årige børn der har behov for sprogstimulerende aktiviteter).  
 
Der kan afholdes almindelig ferie, fridage mv. fra tillbuddet, som er aftalt mellem leder og foræl-
dre. Der er ikke krav til form på eller indholdet af ferien, så en familie kan evt. anvende ferie på 
ophold i fx Sverige og efterfølgende ophold hjemme, såfremt ferieperioden er aftalt med lederen. 
Hvis børn i obligatoriske tilbud er syge, skal de heller ikke deltage i tilbuddet. 
 
Såfremt forældre ikke samarbejder i forbindelse med obligatoriske tilbud, herunder overholder 
aftaler om ferieafholdelse, er udgangspunktet, at familien bliver trukket i børneydelsen. Det er et 
konkret skøn i kommunen, om der ikke samarbejdes, og samarbejdet skal vurderes i lyset af gen-
åbningen. 
 


