
    

Kirkeudvalget har ved brev af 24. august 2020 (KIU alm. del – spørgsmål nr. 

47) bedt om min besvarelse af spørgsmål: ”Vil ministeren oplyse, hvad årsagen er til, at konfirmandundervisning er un-

derlagt coronareglerne for kirken, som det fremgår af artikel fra kirke.dk fra 
den 21. august 2020 ”Strenge coronaregler for konfirmandundervisning skaber 

frustration” (https://www.kirke.dk/nyheder/strenge-coronaregler-konfir-
mandundervisning-skaber-frustration), selvom konfirmandundervisning i 

praksis ligner undervisning i folkeskolen mere?”  
 

Svar: 

Jeg gør indledningsvis opmærksom på, at folkeskolens undervisning er under-
lagt selvstændig lovregulering, der ikke hører under mit ressort. 

Jeg deler håbet om, at vi alle snart får mulighed for at vende tilbage til det, vi nok stadig tænker på som en ’normal hverdag’. Jeg lægger dog vægt på, at en 
sådan tilbagevenden sker på en sundhedsmæssig forsvarlig måde. 

Sundhedsmyndighedernes generelle anbefaling om at holde minimum 1 meters 

afstand gælder både for undervisningen i folkeskolen og for konfirmandunder-
visningen. 

Sundhedsstyrelsen har over for Kirkeministeriet oplyst, at det er afgørende, at 
der holdes afstand, og at den undtagelsesvise mulighed for, at skoler m.v. kan 

fravige udgangspunktet om minimum 1 meters afstand kun gælder, hvis det er 
nødvendigt for at gennemføre undervisningen inden for lovens normale ram-

mer. 

Sundhedsstyrelsen har endvidere oplyst, at konfirmandundervisningen i folke-

kirken (eller lignende for så vidt angår andre trossamfund) bør følge sundheds-
myndighedernes generelle anbefaling om at holde minimum 1 meters afstand 
til andre, idet afstand er afgørende for at reducere smitterisikoen – også i til-

fælde, hvor denne undervisning alene omfatter personer fra samme skole-
klasse. 

Sundhedsstyrelsen vurderer derfor ikke, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt 
at udstrække de retningslinjer, der gælder for grundskolen (dvs. den undtagel-

sesvise fravigelse af 1 meters afstand), til også at omfatte konfirmandundervis-
ning i folkekirken (eller lignende for så vidt angår andre trossamfund). 
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