
 

 

 

FAQ om indberetning af fysisk fremmøde efter genåbningen  
den 15. april 2020, COVID-19 
 
Hvorfor skal der indberettes oplysninger om fysisk fremmøde på dagtilbud 
og grundskoler efter genåbningen den 15. april 2020? 
Styrelsen for It og Læring bistår Sundhedsstyrelsen med indsamling af oplys-
ninger om fremmøde i dagtilbud og grundskoler efter genåbningen d. 15. 
april 2020. Oplysninger tilgår Modelgruppen for COVID-19, der er forankret 
under Statens Serum Institut og laver løbende prognoser for smittens udvik-
ling i Danmark. Oplysningerne er nødvendige for at vurdere effekten af gen-
åbningen og mulighederne for at ændre restriktionsniveauet bredere i Dan-

mark. 
 
Hvilke institutioner skal indberette oplysninger om fysisk fremmøde? 
Alle grundskoler skal indberette oplysninger om fysisk fremmøde. Skolerne 
vil modtage en mail med et link til en indberetningsside hver uge. Kommu-

nerne skal indberette oplysninger om fremmøde for alle deres dagtilbud in-
klusiv dagplejere. Kommunerne skal angive antallet af børn med bopæl i de-
res kommune, der er indskrevet i et privat dagtilbud.  
 
Hvilke oplysninger skal indberettes? 
Der skal indberettes oplysninger om det fysiske fremmøde for alle børn, ele-

ver og personale på skolen eller dagtilbuddet. For skoler der også har dagtil-
bud på deres matrikel skal skolen kun indberette oplysninger om elever og 
personale i skolen. Oplysningerne om børn og personale i dagtilbuddet hånd-
teres af kommunerne. Dette gælder også for de private tilbud, se svar om 
hvilke institutioner der skal indberette oplysninger ovenfor.  
 
Kan jeg udfylde registreringsskemaet ad flere omgange? 
Registreringsskemaet kan tilgås igen og igen. I skal blot trykke på linket i mai-
len I har modtaget. Det er først når I har trykket ”Afslut” at I ikke kan tilgå 
det mere. I skal først trykke afslut når ugen er gået og I er færdige med at re-
gistrere for den pågældende uge. 
 

Hvordan skal fysisk fremmødte elever forstås? 
Fysisk fremmødte elever omfatter alene de elever, der har været fysisk til 
stede på skolen på den pågældende dag. Elever, der modtager fjernundervis-
ning, skal dermed ikke tælle med som fremmødte. 
 
Skal personalet tælles i årsværk eller hoveder og hvilke faggrupper er om-
fattet? 
Personaleantallet angives som antal personer forstået som antal hoveder og 
ikke fx antal årsværk. Det omfatter alle faggrupper med ansættelse på den 
specifikke skoleafdeling, og kan således omfatte lærere og pædagoger samt 
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ledelse, administration, køkken-, rengørings- og servicepersonale m.fl. Det 
omfatter både fastansat personale og vikarer på såvel fuld tid som deltid. 
 
Skal planlagt fravær for personalet også registreret? 
Nej det er kun personale med ikke-planlagt fravær fx grundet sygdom (ikke 
begrænset til COVID-19), uden at dette har været planlagt fra skolelederens 
side, der skal registreres. Personale med planlagt fravær – fx personale, der 
holder ferie eller ikke er indkaldt til at møde op den pågældende dag – skal 
ikke tælles med i registreringen. 
 
Skal almindelig fravær stadig registreres for de kommunale grundskoler? 

Ja, skolerne skal stadig registrere elevernes fravær. Skolerne tilrettelægger 
selv registreringen, men indberetter ikke fraværet til kommunalbestyrelsen. 
For yderligere information om fravær henvises der til børne- og under-
visningsministeriets hjemmeside: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/infor-
mation-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-
og-svar/grundskolen.  
 
Skal jeg indberette vuggestue- og børnehavebørn, hvis min skole har én el-
ler begge af disse tilbud tilknyttet? 
Nej, ved de skoletilbud, hvor der også er tilknyttet en vuggestue eller børne-
have, er det kun børn indskrevet i skoletilbuddet, der indberettes for.  

 
Hvad med elever, der modtager fjernundervisning og personale, der under-
viser fra hjemmet? 
Disse elever og dette personale skal ikke indgå i indberetningen som frem-
mødte. De elever der modtager og følger fjernundervisning får efter gæl-
dende retningslinjer ikke fravær i den normale fraværsindberetning.  
Hvis en lærer, der udelukkende underviser klasser, der ikke er omfattet af 
genåbningen, og arbejder hjemmefra bliver kaldt ind som vikar og fysisk mø-
der på skolen, skal den pågældende lærer tælle med i indberetningen. 
 
Hvad med elever der ikke møder i skole og som ikke modtager fjernunder-
visning? 

Disse elever skal ikke indgå i indberetningen om fremmøde. 
 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen

