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Beskæftigelsesudvalget 

Christiansborg 

Svar på spørgsmål 287 (Alm. del): 

I brev af 19. juni 2020 har udvalget efter ønske fra Victoria Velasquez 

(EL) stillet mig følgende spørgsmål: 

Spørgsmål 287:  

”Vil ministeren oplyse, hvorvidt erhvervsskolen ZBC har lovhjemmel i 

de sundhedsfaglige anbefalinger og Seruminstituttets vejledninger, til at 

forlange at elever skal blive hjemme og forlange en negativ test, hvis ved-

kommende deltaget i Black Lives Matter demonstrationen, blot fordi det 

er oplyst at 1 ud af 15.000 er konstateret smittet? 

 

Endvidere bedes ministeren oplyse, om erhvervsskolen har lovhjemmel 

til at videregive oplysninger om elevers deltagelse i demonstrationer til 

arbejdsgiveren, hvor de har praktikplads?” 

Svar: 

For så vidt angår første del af spørgsmålet, har Sundheds- og Ældremini-

steriet ikke kompetence til at tage stilling til den konkrete sag. Generelt 

kan Sundheds- og Ældreministeriet oplyse, at genåbningen skal ske under 

hensyntagen til nødvendigheden af at forebygge eller inddæmme udbre-

delse af Coronavirussygdom (COVID-19) og under hensyntagen til 

sundhedsmyndighedernes retningslinjer herom, jf. bekendtgørelse om 

lukning og gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud, skoler, institutio-

ner m.v. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (CO-

VID-19) nr. 666 af 24. maj 2020.  

 

I de gældende retningslinjer for erhvervsskoler henvises der bl.a. til 

Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige vejledninger og anbefalinger. Sund-

hedsstyrelsen har ifm. forebyggelse af smittespredning af COVID-19 ud-

givet en række vejledninger og anbefalinger. Der er ikke tale om krav, 

men anbefalinger, herunder også anbefalinger i forhold til brug af test. 
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For så vidt angår anden del af spørgsmålet, så findes der ikke hjemmel i 

erhvervsuddannelseslovgivningen til, at skolerne kan videregive oplysnin-

ger til praktikvirksomhederne om elevens private forhold.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 
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