
 

Lempelse af restriktioner den 1. marts 

Nordjylland og Vestjylland  

Der åbnes op for, at afgangselever i grundskolerne kan komme tilbage med 50% fremmøde (dvs. 

hver anden uge) under forudsætning af test to gange ugentligt. Testningen vil i videst mulige omfang 

skulle foregå ved brug af nye og mere skånsomme testtyper. På grundskoler er test ikke et krav, 

men der opfordres kraftigt til, at personale og elever lader sig teste. Omfanget af gennemførte 

tests følges løbende, så der kan sikres yderligere tiltag for at sikre efterlevelse af opfordringen, hvis 

det skulle vise sig nødvendigt. De små børn er fortsat ikke omfattet af opfordringen til at skulle 

testes. 

Hvis smittesituationen muliggør dette, forventes en tilsvarende genåbning som i Nord- og Vestjylland 

at kunne blive gennemført i andre landsdele også med virkning fra 15. marts – konkret tænkes indtil 

videre i Østjylland, Vest- og Sydsjælland samt Fyn. Sådanne yderligere åbninger må dog fortsat 

anses for usikre. Øvrige regioner forventes fortsat at være lukkede på samme vis som aktuelt frem 

til 5. april.  

Bornholm 

Grundskole, alle klassetrin, inkl. Klubtilbud kan genåbnes med virkning fra 1. marts. Der vil i 

tilknytning til denne åbning blive sikret et lokalt forankret testtilbud til personale og elever over 12 

år med kraftig anbefaling om at lade sig teste to gange ugentligt. Testningen vil foregå med brug 

af mere skånsomme testtyper, end det kendes aktuelt.  

Øvrige beslutninger 

Aftaleparterne betoner ud over de konkrete tiltag med åbning af grundskoler i visse dele af landet, 

at sundhedsmyndighederne skal sikre og koordinere løbende udvikling og ibrugtagning af nye og 

bedre samt mere skånsomme testmetoder, som kan styrke ønsket om at lade sig teste. Endvidere 

betones det specifikt på grundskoleområdet, at skolerne i endnu højere grad gør brug af 

mulighederne for, at elever, der har udfordringer og vanskeligheder, kommer ind på skolen og 

modtager undervisning, og at elever, der mistrives, kan mødes i mindre grupper med læreren – 

udendørs og med afstand. (se i øvrigt mere herom i LS Aktuelt, nr. 27 under notits om Midler til 

styrkelse af faglighed og trivsel.  

 


