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Påbud til kommunalbestyrelsen i Tårnby Kommune om midlertidig 
nedlukning af 1. årgang på Skelgårdsskolen og tilhørende SFO

Meddelelse af påbud
Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder hermed kommunalbestyrelsen i Tårnby 
Kommune omgående for en periode på 7 dage at fastsætte forbud mod adgan-
gen til eller brugen af Skelgårdsskolen, 1. årgang, da det er nødvendigt for at 
forebygge eller inddæmme udbredelse af covid-19, jf. epidemilovens § 33, stk. 
1. 

Påbuddet er gældende fra den 27. november 2021 til den 3. december 2021, 
begge dage inklusive. Skelgårdsskolen skal derfor i denne periode være lukket 
for de af påbuddet omfattede elever og deres forældre eller andre pårørende, jf. 
nedenfor.

Der er ved beslutningen om påbud lagt vægt på, at der er udbrudt smitte med 
covid-19 på Skelgårdsskolen. Således er det af skolechef Per Trudslev oplyst d. 
25. november 2021, at der på trods af smitteforebyggende tiltag er 51 smittede 
elever og 1 smittet ansat siden d. 18. november 2021. Der er ligeledes lagt vægt 
på, at udbruddet er accelereret fra d. 22. til 24. november 2021, hvor der er 43 
smittede elever og 1 smittet ansat, hvoraf de 20 smittede er fra 1. årgang. Smit-
ten ses således primært på 1. årgang. Endelig er der lagt vægt på, at der ikke er 
sikkerhed for at smittekæderne er brudt og udbruddet vurderes på den bag-
grund, at være ukontrollabelt. 

Steder, der er omfattet af lukningen
Lukningen omfatter alle skolens indendørs arealer, herunder fællesarealer, klas-
selokaler, faglokaler mv., samt udendørsarealer, herunder skolegård, adgangs-
veje, legeplads, fodboldbane og andre rekreative områder. 

Skolefritidsordning/fritidshjem, der er beliggende på skolens område, er også 
omfattet af lukningen. Lukningen af disse dagtilbud omfatter tilbuddenes in-
dendørs arealer og tilhørende udendørsarealer, herunder legeplads, fodboldbane 
og andre rekreative områder.

Lukningen af skole og skolefritidsordning omfatter kun de elever og deres for-
ældre eller andre pårørende, som er nævnt nedenfor.
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Personer, der er omfattet af lukningen
Lukningen omfatter Skelgårdsskolens elever på 1. årgang og deres forældre el-
ler andre pårørende. Dette er dog ikke til hinder for, at forældre eller andre på-
rørende kan deltage i aftenskole o.lign. på skolen. Lukningen omfatter endvi-
dere de elever fra 1. årgang, der er optaget i skolefritidsordningen/fritidshjem-
met, der er beliggende på skolens område, samt deres forældre eller andre pårø-
rende. 

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 skolen som led i handleplan for 
håndtering af udbruddet bl.a. sikrer grundig rengøring af faciliteterne, og at der 
følges en målrettet teststrategi af øvrige elever og personale og involverede fa-
milier samt evt. andre personer, der kan have relation til skolen. Styrelsen for 
Patientsikkerhed anbefaler således, at alle elever og personale og deres familier 
bliver testet mindst én gang i løbet af nedlukningen.

Meddelelse og offentliggørelse
Kommunalbestyrelsens beslutning om lukning skal meddeles til Skelgårdssko-
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 Skelgårdsskolen er epidemilovens § 33, stk. 1.

Efter denne bestemmelse kan styrelsen påbyde kommunalbestyrelsen for en be-
stemt periode på højst 4 uger at fastsætte restriktioner for eller forbud mod ad-
gangen til eller brugen af kommunale dagtilbud, skoler og andre uddannelsesin-
stitutioner og private alternativer beliggende i den pågældende kommune, når 
det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment far-
lig sygdom, fx covid-19, jf. epidemilovens § 23, stk. 2 og 5. 

Kommunen bliver ikke partshørt, da der ikke er nye oplysninger
Samtlige faktiske oplysninger, som ligger til grund for dette påbud, hidrører fra 
Tårnby Kommune. Da der således ikke er faktiske oplysninger, som kommunen 
ikke i forvejen er bekendt med, vil kommunen ikke blive partshørt, jf. forvalt-
ningslovens § 19, stk. 1.

Påbuddets gyldighed
Dette påbud om lukning er gældende fra og med den 27. november 2021 og 7 
dage frem til og med den 3. december 2021, begge dage inklusive, med mindre 
Styrelsen for Patientsikkerhed inden da ophæver påbuddet eller fastsætter et nyt 
påbud. 
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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 Øst, trost@stps.dk, 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 bekendtgørelse om nødpasning. De nærmere kriterier for tilbud 
om nødpasning samt rammer herfor, herunder at nødpasningen så vidt mulig 
skal foregå i vante rammer og i øvrigt understøtte børnenes og elevernes trivsel 
og tryghed, kan findes i denne bekendtgørelse.

På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside, uvm.dk, kan der findes 
svar på en række ofte forekommende spørgsmål samt relevante vejledninger. 
Sektorrelevante spørgsmål til håndteringen af covid-19 kan rettes til ministeriet 
på tlf.nr. 3392 5000, mandag-fredag kl. 09.00-12.00.

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

Venlig hilsen

Britta Bjerrum Mortensen
Sektionsleder
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