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Den 15. april 2020 

 

Til skolelederne på frie og private grundskoler 

  

  

  

  
 

Indberetning af det daglige fysiske fremmøde blandt elever 
og personale i frie og private grundskoler efter genåbning 
d. 15. april 2020 

Styrelsen for It og Læring bistår Sundhedsstyrelsen med at tilvejebringe 

oplysninger vedrørende det daglige fysiske fremmøde blandt elever og 

personale på bl.a. landets frie og private grundskoler i forbindelse med 

genåbningen fra den 15. april 2020. 

 

Styrelsen for It og Læring og Sundhedsstyrelsen skriver til jer for at:  

 

1. Orientere jer om den kommende indberetning, der forventes ud-

sendt til jer første gang senere i denne uge med kort svarfrist 

2. Anmode om, at I allerede fra den 15. april noterer fremmødet 

blandt elever (opdelt på klassetrin) og personale mhp. at kunne fore-

tage indberetning 

 

Data fra indberetningen vedrørende fremmøde i de frie og private 

grundskoler vil alene blive anvendt til sundhedsfaglige analyser, jf. ne-

denfor. Data vil således ikke blive anvendt ifm. tilsyn eller lignende.  

 

Baggrund for indberetningen 

Modelgruppen vedr. COVID-19, der er forankret under Statens Serum 

Institut, laver løbende prognoser for smittens udvikling i Danmark.  I 

forbindelse med genåbningen af skoler fra den 15. april 2020 har model-

gruppen behov for opgørelser over elever og personales fremmøde på 

daglig basis. Modelgruppen skal bruge opgørelserne til at vurdere effek-

ten af genåbningen for smittens udvikling og mulighederne for at ændre 

restriktionsniveauet bredere i Danmark. 

 

Modelgruppen har behov for følgende konkrete oplysninger på daglig 

basis fra den 15. april 2020 og frem: 

 

 Antal fremmødte elever fordelt på klassetrin 

 Antal fremmødte og fraværende personaler (alle faggrupper) 
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Notering og indberetning af fremmøde fra den 15. april  

På denne baggrund vil Styrelsen for It og Læring derfor etablere en ny 

indberetningsløsning specifikt til formålet. Konkret vil indberetningsløs-

ningen bestå af et digitalt spørgeskema vedr. fremmøde for elever og 

personale.  

 

Spørgeskemaerne vil blive udsendt én gang om ugen, men der vil skulle 

angives oplysninger om fremmødet på dagsbasis. Spørgeskemaerne vil 

blive udsendt sammen med en vejledning, der skal understøtte lettest 

mulig og ensartet udfyldelse af spørgeskemaet. 

 

Første spørgeskema forventes udsendt er i morgen torsdag den 16. april, 

og skemaet vil dække uge 16. Der vil desværre være kort svarfrist, nemlig 

kl. 10 mandag den 20. april, da det er afgørende for modelgruppens ar-

bejde, at data er så aktuelle som muligt. 

 

Vi vil anmode om, at I trods omstændighederne vil prioritere:  

 At notere det daglige fremmøde blandt elever (opdelt på klassetrin) 

og personale fra og med den 15. april 2020 

 At udfylde spørgeskemaerne for at understøtte det sundhedsfaglige 

arbejde i modelgruppen for COVID-19 

 

Spørgsmål om indberetning af fremmøde og fravær 

Spørgsmål om den kommende indberetning kan rettes til Lea Vesterby 

Olesen (tlf. nr.: 35 87 88 89 og lvo@stil.dk). 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jacob Hartmann Sørensen 

Kontorchef 

Styrelsen for It og Læring 

 

 


