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Indstilling fra Epidemikommissionen
Emne

Videreførelse af gældende regler og restriktioner for borgerservicecentre og i forbindelse
med danskuddannelse på Udlændinge- og Integrationsministeriets område

Vedkommende
minister
Andre relevante
ministerier
Problemstilling

Udlændinge- og integrationsministeren

Udlændinge- og integrationsministeren har anmodet Epidemikommissionen om at afgive en
indstillinger til videreførelse af gældende regler og restriktioner for borgerservicecentre og i
forbindelse med danskuddannelse. Det er en videreførelse af regler, som
Epidemikommissionen tidligere har afgivet indstilling om.
Fortsat delvis suspension af tilbud om danskuddannelse
Udlændinge- og integrationsministeren har anmodet om videreførelse af gældende regler
for fortsat delvis suspension af tilbud om danskuddannelse. De gældende regler indeholder
bestemmelser om fravigelser af følgende forpligtelser:
 Bestemmelser om den tidsperiode, hvor udlændinge får tilbudt danskuddannelse.
 Bestemmelser om gyldighedsperioden for det klippekort, der sætter den tidsmæssige
ramme om tilbud for danskuddannelse til selvforsørgende kursister, herunder
arbejdstagere, studerende m.v.
 Bestemmelser vedr. sprogcenterets evaluering af kursisternes sprogtilegnelse
mellem moduler.
 Tidsfrister for moduler ift. tilbagebetaling af depositum.
Videre indeholder bekendtgørelsen bestemmelser om:
 Forlængelse af danskuddannelsesperioden for kursister, som i en eller flere perioder
har været afskåret fra at deltage i undervisning pga. lukning mv.
 Forlængelse af klippekortet for kursister, som i en eller flere perioder har været
afskåret fra at deltage i undervisning som følge af lukning mv.
 Forlængelse af tidsfristen for moduler i forhold til tilbagebetaling af depositum for
kursister, som i en eller flere perioder har været afskåret fra at deltage i undervisning.
 At sprogcentre frem til, at der på ny er adgang til fuld genåbning af tilbud om
danskuddannelse for den pågældende udbyder, kan vælge at gennemføre
modulskifte ved en faglig vurdering af, om den enkelte kursist har opnået et
dansksprogligt færdighedsniveau, der svarer til en bestået modultest på det niveau,
kursisten er indplaceret på.
Automatisk nedlukning
I henhold til de gældende regler er udbydere af danskuddannelse efter lov om
danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. genåbnet pr. 6. maj 2021.
I henhold til de gældende regler om lukning og genåbning m.v. skal udbydere af
danskuddannelse efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. holde lukket,
hvilket indebærer, at udbyderen ikke må modtage kursister til fysisk tilstedeværelse på
skolen eller institutionen. Den pågældende udbyder kan tilbyde fjernundervisning.

Epidemikommissionen
Holbergsgade 6
DK-1057 København K
Dato: 27-05-2021
Sagsnr.: 2109314
Dok. nr.: 1758407

Prøver og eksaminer ved fysisk fremmøde på sprogcenteret eller institutionen på
Udlændinge- og Integrationsministeriets område er undtaget fra den automatiske
nedlukning.
Krav om test af kursister og ansatte på sprogcentre
Det stilles krav om, at kursister, ansatte på sprogcentre, der modtager kursister ved fysisk
fremmøde m.fl., kan dokumentere, at de inden for de seneste 72 timer, dog højst to gange
jævnt fordelt over de seneste syv dage, har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved
gennemførelse af enten antigen- eller PCR-test for covid-19 uden for sprogcenteret, eller ved
gennemførelse af antigentest for covid-19 på sprogcenteret.
Sprogcenteret skal føre kontrol hermed mindst to gange ugentligt.
Pr. den 21. april 2021 indførtes krav om, at sprogcenteret skal stille test under supervision til
rådighed på eller i umiddelbar nærhed af sprogcenteret (superviseret selvtest).
En række kursister, ansatte m.fl. er undtaget kravet om test af medicinske årsager, som følge
af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, tidligere smitte eller påbegyndt
vaccinationsforløb m.v.
Restriktioner for lokaler samt krav om mundbind m.v. i borgerservicecentre og
institutioner, der udbyder danskuddannelse til voksne udlændinge
Ad) Restriktioner for lokaler
De gældende restriktioner for lokaler mv. på udlændinge- og integrationsområdet, som
juridiske personer, herunder offentlige myndigheder har rådighed over, hvortil
offentligheden har adgang, og hvor der drives borgerservicecentre, påtænkes videreført
indholdsmæssigt uændret.
Dette indebærer videreførelse af de gældende regler – med et tidligere lempet arealkrav til
4m2 – for lokaler som nævnt ovenfor, og det indebærer fortsat krav til indretning, der
minimerer smittefare, krav om opsætning af informationsmateriale, krav om at sikre, at
medarbejdere overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og
hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum samt krav om at gøre vand og sæbe eller
hånddesinfektion tilgængeligt.
Ad) Krav om mundbind mv.
Kravet om mundbind mv. påtænkes videreført indholdsmæssigt uændret og indebærer, at
personer på 12 år og derover skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind mv. i
lokaler, som fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, råder over, og
hvortil offentligheden har adgang, samt i institutioner, der gennemfører danskuddannelse
for voksne udlændinge m.fl.
De øvrige gældende regler på området påtænkes videreført.
Epidemikommissionens
indstilling

Epidemikommissionen indstiller, at følgende regler på Udlændinge- Integrationsministeriets
område videreføres:
 restriktioner for lokaler samt krav om mundbind m.v. i borgerservicecentre og
institutioner, der udbyder danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. på
Udlændinge- og Integrationsministeriets område i forbindelse med håndtering af
COVID-19
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fortsat delvis suspension af tilbud om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. i
forbindelse med håndtering af COVID-19
ordningen om automatisk nedlukning på Udlændinge- og Integrationsministeriets
område videreføres som en del af den samlede automatiske model for lokale
nedlukninger
krav om test kursister og ansatte på sprogcentre, der modtager kursister ved fysisk
fremmøde

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.

