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Påbud til kommunalbestyrelsen i Svendborg Kommune om at fastsætte 
forbud mod adgangen til eller brugen af Oure Efterskolen

Meddelelse af påbud
Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder hermed kommunalbestyrelsen i Svend-
borg Kommune omgående for en periode på 12 dage at fastsætte forbud mod 
adgangen til eller brugen af Oure Efterskolen, da det er nødvendigt for at fore-
bygge eller inddæmme udbredelse af Covid-19, jf. epidemilovens § 33, stk. 1.

Oure Efterskolen skal derfor i ovennævnte periode være lukket.

Der er ved beslutningen om påbud lagt vægt på, at der er udbrudt smitte med 
Covid-19 på Oure Efterskolen. Således er det af Monica Vahl Rasmussen op-
lyst, at der pr. dags dato er 19 smittede elever og 2 smittede ansatte. Der er lige-
ledes lagt vægt på, at der ikke er sikkerhed for at smittekæderne er brudt. Der er 
fra første positive tilfælde d. 19. marts 2021 til d.d. påvist 21 Covid-19 tilfælde 
blandt både elever og ansatte. Der er ca. 250 personer hjemsendt som nære kon-
takter.

Steder, der er omfattet af lukningen
Lukningen omfatter alle skolens indendørs arealer, herunder fællesarealer, klas-
selokaler, faglokaler mv.

Personer, der er omfattet af lukningen
Lukningen omfatter skolens elever og deres forældre eller andre pårørende. 

Ansat personale, herunder lærere, pædagogisk personale, administrativt perso-
nale og servicepersonale, er ikke omfattet af lukningen, og ansatte har således 
fortsat adgang til skolen.

Personer, der indfinder sig på skolen for at levere varer eller serviceydelser el-
ler af tjenestemæssige årsager er heller ikke omfattet af lukningen.

Anbefaling om rengøring og test
Styrelsen for Patientsikkerhed skal anbefale, at Oure Efterskole som led i hand-
leplan for håndtering af udbruddet bl.a. sikrer grundig rengøring af faciliteterne, 
og at der følges en målrettet teststrategi af øvrige elever, børn, personale og in-
volverede familier tilknyttet efterskolen samt evt. andre personer, der kan have 
relation til skolen. Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler således, at alle per-
sonaler, elever og deres familier bliver testet én gang i løbet af nedlukningen.
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Endvidere anbefales at alle elever og medarbejdere ved fremmøde igen skal 
fremvise negativ PCR-test, der er maksimalt 72 timer gammel.

Meddelelse og offentliggørelse
Kommunalbestyrelsens beslutning om forbud skal meddeles til Oure Eftersko-
len. Endvidere bør kommunalbestyrelsen offentliggøre den pågældende beslut-
ning på kommunens hjemmeside. 

Retsgrundlag
Retsgrundlaget for Styrelsen for Patientsikkerheds påbud om at fastsætte forbud 
mod adgangen til eller brugen af Oure Efterskolen er epidemilovens § 33, stk. 
1.

Efter denne bestemmelse kan styrelsen påbyde kommunalbestyrelsen for en be-
stemt periode at fastsætte restriktioner for eller forbud mod adgangen til eller 
brugen af kommunale dagtilbud, skoler og andre uddannelsesinstitutioner og 
private alternativer beliggende i den pågældende kommune, når det er nødven-
digt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom, fx 
Covid-19, jf. epidemilovens § 23, stk. 2. 

Partshøring af kommunen 
Kommunen blev ved brev af d. 24. marts 2021 partshørt over de faktiske om-
stændigheder, som ligger til grund for dette påbud.

Kommunen har udtalt, at den er enig i styrelsens vurdering af, at lukning af 
Oure Efterskole er nødvendig på baggrund af smitteudbruddet.

Påbuddets gyldighed
Dette påbud om forbud er gældende fra og med i dag og 12 dage frem til d. 5. 
april 2021, med mindre Styrelsen for Patientsikkerhed inden da ophæver på-
buddet eller fastsætter et nyt påbud. 

Ophævelse af påbuddet vil ske så hurtigt, som det er forsvarligt. Såfremt et på-
bud ønskes ophævet, kan der tages kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed 
Tilsyn og Rådgivning Syd trsyd@stps.dk for dialog heraf.

Nødpasning
Kommunalbestyrelsen skal etablere nødpasning til børn, som er optaget i tilbud 
efter dagtilbudsloven, og elever, som er optaget i skoler og skolefritidsordnin-
ger efter folkeskoleloven, fritidshjem, klub- og fritidstilbud efter dagtilbudslo-
ven samt skoler, skolefritidsordninger og klubtilbud efter lov om friskoler og 
private grundskoler m.v., som er omfattet af påbuddet.

Dette følger af § 10 i bekendtgørelse nr. 401 af 12. marts 2021 om lukning og 
genåbning samt andre særlige restriktioner for dagtilbud, skoler og uddannel-
sesinstitutioner mv. på Børne- og Undervisningsministeriets område i forbin-
delse med håndtering af covid-19 (https://www.retsinforma-
tion.dk/eli/lta/2021/401).

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/401
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/401
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På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside kan der findes spørgsmål 
og svar for grundskoler og for dagtilbud ligesom der kan findes relevante vej-
ledninger. Ministeriet har også en hotline, som kan kontaktes på tlf.: 7080 
6707.

Klagevejledning
Kommunen kan påklage dette påbud til Sundhedsministeriet, Holbergsgade 6, 
1057 København K, sum@sum.dk.

Venlig hilsen

Ulla Bonde van Zwol
Overlæge, sektionsleder

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen#2baccea3c6034760a891fe0ecf8ae759
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/dagtilbud#75781e384b0f4bf9914730f83051d306
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
mailto:sum@sum.dk
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