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Indstilling fra Epidemikommissionen  
 

Emne Videreførelse af gældende regler vedrørende lukning og genåbning samt andre 

restriktioner på Udlændinge- og Integrationsministeriets område (sprogskoler 

mv.) 

Anmodende minister  Udlændinge- og integrationsministeren  

 

Andre relevante 

ministerier 

Sundhedsministeren  

Problemstilling Udlændinge- og integrationsministeren har anmodet Epidemikommissionen om 

at afgive en indstilling om, hvorvidt der er grundlag for at forlænge de gældende 

regler om lukning og genåbning m.v. på Udlændinge- og Integrationsministeriets 

område.   

 

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. En lukning omfatter ikke udbydere af danskuddannelse 

efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., som er beliggende i 

geografiske områder, der vil fremgå af bekendtgørelsens bilag. På sprogcentre, 

der modtager kursister, må den ugentlige tilstedeværelsesprocent for kursister 

på hver geografisk lokalitet af sprogcenteret ikke overstige 50 pct. 

 

På sprogcentre, der modtager kursister, gælder det i forhold til afholdelse af 

modultest og andre prøver, som kræver fysisk fremmøde, at den ugentlige 

tilstedeværelsesprocent på hver geografisk lokalitet af sprogcenteret ikke må 

overstige 50 pct. Prøver og eksamener på Udlændinge- og 

Integrationsministeriets område med fysisk fremmøde, herunder modultest og 

andre prøver, der afholdes af udbydere af danskuddannelse efter lov om 

danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., som er lukket, aflyses. 

 

Krav om negativ test for Covid-19 

Det stilles som krav, at kursister og ansatte på sprogcentre, der modtager 

kursister ved fysisk fremmøde, kan dokumentere, at vedkommende 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.  

 

Det er en betingelse for, at udbyderen af danskuddannelse efter lov om 

danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. kan modtage en kursist, at 

udbyderen mindst to gange ugentligt gennemfører kontrol af, at de kursister, der 

kan fremmøde fysisk, opfylder de fastsatte betingelser for test.  

 



 

Epidemikommissionen 
Holbergsgade 6 

DK-1057 København K 
 
Dato: 04-05-2021 

Sagsnr.: 2108000 
Dok. nr.: 1718745 
 

 

Der stilles krav om, at sprogcenteret har etableret og stiller testkapacitet til 

selvpodning under supervision til rådighed for kursister og ansatte på 

sprogcenteret.  
Det er en videreførelse af regler, som Epidemikommissionen tidligere har afgivet 
indstilling om. 

 

Automatisk nedlukning af sogne og kommuner 

 

Kommunalbestyrelserne skal lukke sprogcentre i et sogn, når incidensen er 

mindst 500 pr. 100.000 borgere, der er registreret flere end 20 smittetilfælde 

med covid-19 de seneste syv dage og positivprocenten er 2,5 pct. eller højere.  

 

Når sognet kommer under niveau for mindst et af de tre parametre, vurderer 

Styrelsen for Patientsikkerhed i samarbejde med kommunalbestyrelsen, om 

påbuddet skal ophæves for konkrete sprogcentre, der ikke vurderes i 

nærliggende smittefare, fx efter en skærpet testindsats.  

 

Kommunalbestyrelsen skal ophæve lukningen, hvis sognet i syv dage i træk er 

under niveau på en af de tre parametre (500-20-2,5).  

 

Kommunalbestyrelserne skal lukke sprogcentre i kommunen i tilfælde, hvor 

incidensen er mindst 250 pr. 100.000 borgere.  

 

I kommuner kan selektiv genåbning også ske efter samme procedure som for 

sogne, hvis der er tale om sprogcentre, som ikke vurderes i nærliggende 

smittefare, fx fordi de er beliggende i andre bysamfund i kommunen uden særlig 

interaktion med det smitteramte område. 

 

Kommunalbestyrelsen skal ophæve lukningen, hvis kommunen i syv dage i træk 

har en incidens på under 250 pr. 100.000 borgere (testkorrigeret). 

 

Epidemikommissionens 

indstilling 

Epidemikommissionen indstiller, at gældende regler vedrørende lukning og 
genåbning samt andre restriktioner på Udlændinge- og Integrationsministeriets 
område (sprogskoler mv.) videreføres. 
 

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. 

 

 


