
 

 

 

 

 

 

 

Ministeren 

Frederiksholms Kanal 21 

1220 København K 

Tlf. nr.: 32 92 50 00 

E-mail: uvm@uvm.dk 

www.uvm.dk 

CVR nr.: 20453044 

31. marts 2021 

Sags nr.:21/06599 

 

Epidemiudvalget 

Christiansborg 

Svar på spørgsmål 44 (Alm. del): 

I brev af 17. marts 2021 har udvalget efter ønske fra Karsten Lauritzen 

(V) stillet mig følgende spørgsmål: 

Spørgsmål 44:  

Ministeren bedes oplyse, hvor mange fysiske skoledage en gennemsnitlig 

skoleelev, i henholdsvis Danmark, Norge og Sverige har mistet til dato i 

skoleåret 2020-21 på grund af covid og nedlukning?  

Svar: 

I skoleåret 2020-21 (9. august 2020-19. marts 2021) har en gennemsnitlig 

skolelev i 0.-4. klasse i Danmark mistet ca. 25 fysiske skoledage. Skole-

elever fra 5.-10. klasse har i gennemsnit mistet ca. 52 fysiske skoledage. 

Dog skal der tages forhold for, at genåbningerne i foråret 2021 har været 

forskellige i landsdelene, hvorfor afgangselever i grundskolen i Jylland, på 

Fyn og i Vest- og Sydsjælland har mistet ca. 38 fysiske skoledage. Det 

bemærkes desuden, at der skal tages forbehold for, at nogle elever, hele 

klasser eller hele skoler løbende har været hjemsendt og har modtaget 

fjernundervisning pga. regionale og/eller lokale smitteudbrud mv. Lokale 

hjemsendelser som følge af smitteudbrud indgår ikke i tallene. Hertil 

kommer nedlukningen af skoler i en række kommuner i Nordjylland i 

perioden 9.-23. november 2020.  

 

I Norge har skolerne i skoleåret 2020-21 som udgangspunkt være åbne, 

men der har løbende været lokale nedlukninger grundet smitteudbrud. I 

Sverige har skolerne været åbne i hele skoleåret 2020-21. Siden den 11. 

januar 2021 har det lokalt været muligt at beslutte, om der skal gives 

fjernundervisning i grundskolernes ældre klasser med henblik på, at de 

yngre klasser kan være fysisk til stede i størst mulig udstrækning. Der har 

løbende været lokale og regionale nedlukninger grundet smitteudbrud, 

men ministeriet har ikke oplysninger om omfanget heraf.  
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I både Norge og Sverige har der været skolelukninger i forbindelse med 

lokale smitteudbrud. Eksempelvis har alle skoler og dagtilbud i Oslo 

været lukket siden d. 15. marts 2021. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 
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