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Det følger af politisk rammeaftale om plan for genåbning af Danmark af 22. marts
2021, at skoler og uddannelser i kommuner med særlig høj incidens undtages fra
den genåbning af grundskolen, ungdomsuddannelser og voksenuddannelser samt
videregåede uddannelser.
Det fremgår af aftalen, at Epidemikommissionen skal foretage vurderingen mht.
kommuner med særlig høj incidens.

Epidemikommissionens
rådgivende vurdering

Epidemikommissionen rådgiver om, at skoler og uddannelser ikke skal genåbne
fra 6. april 2021 i følgende kommuner, gældende foreløbigt til og med d. 11. april
2021:
• Brøndby
• Ishøj
• Vallensbæk
• Høje Taastrup
Epidemikommissionen har i sin vurdering blandt andet lagt vægt på, at de fire
kommuner har en testkorrigeret incidens den seneste uge på over 150.
Epidemikommission lægger vægt på, at udviklingen i smittesituationen i
kommunerne følges nøje, med særligt fokus på kommuner med høj eller stigende
testkorrigeret incidens, herunder aktuelt f.eks. Ballerup Kommune. Det
indebærer også, at det – afhængigt af smitteudviklingen – kan blive aktuelt at
undtage ydereligere kommuner frem mod den 6. april.
Epidemikommissionen lægger desuden vægt på den nærtstående påskeferie, der
giver yderligere anledning til at følge smitteudviklingen i de kommuner med højt
testkorrigeret incidensniveau.
Epidemikommissionen noterer sig, at der foregår en løbende overvågning af
lokale udbrud m.v. og iværksættelse af tiltag på lokalt niveau.
Epidemikommissionen noterer sig endvidere, at skoler m.v. i Pederstrup sogn i
Ballerup Kommune som følge af særlig høj incidens pt. underlægges restriktioner
af Styrelsen for Patientsikkerhed.
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Epidemikommissionen bemærker, at genåbning af liberale erhverv også vil have
en effekt på smittespredning, og at det formodes at kunne bidrage til at reducere
smitten, hvis genåbning af de liberale erhverv udskydes i ovennævnte fire
kommuner.
Som følge af Epidemikommissionens vurdering d. 19. marts 2021 er
afgangselever i de tre kommuner Høje-Taastrup, Brøndby og Albertslund
undtaget fra genåbningen for afgangselever i grundskoler samt på ungdoms- og
voksenuddannelser i Hovedstadsområdet. Epidemikommissionen vurderer, at
det fortsat er relevant at genåbningen ift. afgangselever ikke omfatter
afgangselever i Høje-Taastrup og Brøndby, og derudover Ishøj og Vallensbæk, jf.
ovenfor, mens det ikke vurderes relevant fortsat at undtage afgangselever i
Albertslund.
Uddybende
begrundelse

Epidemikommissionen har lagt følgende kriterier til grund for vurderingen af,
hvilke kommuner der skal undtages genåbning:
•

Testkorrigeret incidens i kommunen
• Vurdering af alle kommuner over 100.
• Vægt på høj incidens >150

•

Fordeling af smitte i kommunen.

•

Udvikling i smitten de sidste to uger

•

Befolkningstæthed i området
• Der lægges vægt på, om der er en høj befolkningstæthed i
kommunen.

•

Aldersfordeling

•

Kvalitative forhold
• Smittekilder

