Q&A til regionale restriktioner i Region Hovedstaden, dele af
Sjælland samt Odense og Aarhus
Med regeringens udmelding 7. december 2020 er der indført nye restriktioner i
Region Hovedstaden og en række kommuner på Sjælland samt i Aarhus og
Odense. Tiltagene er indtil videre gældende fra 9. december 2020 til 3. januar
2021. Derfor gælder følgende restriktioner og anbefalinger på kultur-, forenings- og
idrætsområdet i de berørte kommuner:
Kultur-, idræts- og foreningsfaciliteter
 Kulturinstitutioner skal holde indendørsarealer lukket for offentligheden. Det
gælder blandt andet teatre, koncertsale, spillesteder, museer, kunsthaller,
kulturhuse, biografer, biblioteker (med undtagelse af aflevering og udlån til
forsknings- og undervisningsbrug), aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet
samt musik- og kulturskoler.
 Lokaler, hvor der udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter, skal holde
lukket for offentligheden. Det gælder blandt andet lege- og badelande,
idrætshaller, svømmehaller, trænings- og fitnesscentre, spillehaller og kasinoer,
foreningslokaler mv.
 Indendørsarealer i forlystelsesparker, zoologiske haver, akvarier og lignende
skal også holde lukket for offentligheden.
 Professionelle idrætsudøvere kan fortsat anvende indendørsarealer, der er
lukket for offentligheden, før, under og efter udøvelse af deres idræt.
 Der kan fortsat afvikles udendørs idræts- og kulturarrangementer med op til
500 siddende personer til stede.
 Muligheden for at være op til 50 personer til stede ved idræts- og
foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år finder ikke anvendelse frem til
d 3. januar 2021. Der må herefter som udgangspunkt i denne periode kun være
10 personer til stede på samme sted samtidig i idræts- og foreningsaktiviteter.
Serveringssteder
 Serveringssteder mv. skal holde lukket for servering til indtagelse på stedet
(take-away undtaget). Dette gælder også serveringssteder i forbindelse med
kultur-, idræts- og foreningsfaciliteter, både indendørs og udendørs.
Forsamlinger
 Muligheden for at være op til 50 personer til stede ved idræts- og
foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år finder ikke anvendelse. Der må
herefter som udgangspunkt kun være 10 personer til stede på samme sted
samtidig ved sådanne aktiviteter.
 De nuværende undtagelser om bl.a. almindelige ophold og færden på
arbejdspladser og professionelle idrætsudøvere fastholdes.
Geografisk mobilitet
 Sundhedsmyndighederne anbefaler kraftigt, at man som borger tager særlige
forholdsregler, hvis man har bopæl i en af de berørte kommuner og vælger at
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bevæge sig uden for de kommuner, hvor der er indført særlige tiltag og
restriktioner.
 Det betyder, at man, hvis man bor i en af kommunerne og bevæger sig uden for
sin egen kommune, bør holde sig til de restriktioner og anbefalinger, som gælder
det sted, man har bopæl. Man kan således godt tage i sommerhus i en anden
landsdel eller lave udendørsaktiviteter i en anden kommune, som f.eks. at gå
tur i skoven, lufte hunden, løbe en tur eller spille fodbold med vennerne.
 Omvendt bør man ikke gøre ting, man ikke bør/kan gøre i ens egen
bopælskommune, i kommuner, hvor disse tiltag og restriktioner ikke gælder.
Det betyder, at man ikke bør deltage i kultur- og fritidstilbud, som f.eks. at gå i
biografen, teateret, fitnesscenteret eller svømmehallen i en anden kommune
end ens egen, hvis man bor i en af de berørte kommuner. På samme måde bør
man heller ikke tage på café, restaurant eller værtshus og/eller tage flere fra
familien sammen på julehandel i en anden kommune end ens egen, hvis man
bor i en af de berørte kommuner.
Folkehøjskoler
 Ved fremmøde skal der være skærpet opmærksomhed på håndhygiejne,
rengøring, afstand, mundbind og på ikke at møde op med symptomer på
sygdom.
 Folkehøjskoler i hele landet kan ikke opstarte nye korte kurser.
 Det anbefales, at dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner ikke deltager i
julegudstjenester.
Videregående uddannelser
 Videregående uddannelser omlægges til digital undervisning uden fremmøde.
 Der kan være enkelte undtagelser i helt særlige tilfælde, hvor fremmøde er
nødvendigt, herunder fx laboratorie-, klinik- og værkstedsundervisning.
 Eksaminer er undtaget i det omfang, at omlægning til digitale eksaminer ikke
er praktisk mulig.
 Ved fremmøde skal der være skærpet opmærksomhed på håndhygiejne,
rengøring, afstand, mundbind og på ikke at møde op med symptomer på
sygdom.
Nedenstående er svar på en række spørgsmål om de gældende restriktioner og
anbefalinger. Kulturministeriet opdaterer løbende med nye spørgsmål samt
uddybninger og præciseringer. Svarene skal læses med forbehold for eventuelle
upræcisheder. Det vil altid være den til enhver tid gældende bekendtgørelse, der er
afgørende i tilfælde af tvivlsspørgsmål.

Arbejdspladser
Alle indendørs idrætsfaciliteter og kulturinstitutioner skal holdes lukket for offentlig
adgang. Hvad betyder det for dem, der er på arbejde de pågældende steder?
Faciliteterne skal holdes lukket for offentlig adgang. Derved kan de stadig
anvendes som arbejdspladser i nødvendigt omfang. Hvis lokaler er notorisk aflåst
for andre end de konkrete ejere, lejere, brugere mv., vil de være at betragte som
lukket for offentligheden, og ejere, lejere, brugere mv. med egen nøgle, nøglebrik
eller lignende vil derfor fortsat kunne have adgang til faciliteterne.
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Alle offentlige arbejdsgivere opfordres til at sende alle ansatte hjem og til at arbejde
hjemme, medmindre den ansatte varetager kritiske funktioner. Der vil være ganske
få undtagelser for medarbejderkategorier, hvor særlige forhold gør sig gældende.
Hvem er dækket af særlige forhold på kultur- og idrætsområdet?
Følgende funktioner på kultur- og idrætsområdet vurderes fortsat at kunne møde
fysisk på arbejde. Det skal understreges, at der ikke er tale om en udtømmende
liste:
-

Medievirksomheder er selv ansvarlige for at tilrettelægge arbejdet i
praksis, så der kan laves nyhedsproduktion mv.

-

Funktioner, hvor fremmøde kræves for at opretholde fysiske færdigheder.
Det gælder blandt andet musikere, dansere, skuespillere og lignende i
professionelt regi.

-

Professionelle idrætsudøvere til både træning og kamp og både indendørs
og udendørs.

-

Fodring af dyr, forskning samt vagtfunktioner på museer, arkiver mv.

-

Personale på folkehøjskoler i forbindelse med afvikling af de lange kurser
samt færdiggørelse af de igangværende korte kurser.

Kulturinstitutioner
Kan der stadig være tilstrækkelig sikring af museer og arkiver?
Ja, nedlukningen gælder kun offentlig adgang. Derved kan der opretholdes
nødvendig vagt- og samlingsfunktion på alle museer og arkiver.
Alle indendørs kulturinstitutioner skal holdes lukket for offentlig adgang. Lukkes
bibliotekerne derved helt eller delvist?
Bibliotekerne lukker for al almindelig brug med undtagelse af aflevering og udlån
til forsknings- og undervisningsbrug. Det kan f.eks. løses ved at tjekke studiekort
eller lignende for studerende eller sygesikringsbevis for folkeskoleelever.

Idræts- og foreningsfaciliteter
Alle indendørs idrætsfaciliteter skal holdes lukket for offentlig adgang. Hvad
betyder det for professionel idræt?
Professionelle idrætsudøvere kan fortsat anvende de faciliteter, udøverne benytter
før, under og efter afviklingen af idrætsgrenen. De kan derved både bruge
faciliteterne til træning og kamp. Der vil dog ikke være offentlig adgang. Der kan
derfor kun være publikum ved udendørs arrangementer.
Kan der fortsat afholdes i EM i håndbold for kvinder som er i gang?
Ja, Herning og Kolding Kommuner er ikke med i de berørte kommuner. Også hvis
Herning og Kolding Kommuner evt. på et senere tidspunkt måtte blive berørt, kan
EM – som tiltagene i de berørte kommuner er i dag – fortsat afvikles uden
publikum. Professionelle idrætsudøvere må fortsat både træne og spille kamp.
Desuden må de ansatte fortsat møde på arbejde, herunder til kampafvikling, tvproduktion, medievirksomhed, officials, rengøring mv.
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Kan man gå igennem indendørs arealer for at komme ud på udendørsarealer?
Ja, så længe de indendørs arealer ikke bruges som en idrætsfacilitet mv., men
udelukkende som gennemgangsareal.
Må toiletter bruges af folk der fx spiller fodbold udendørs?
Vi er i gang med at undersøge. Q/A vil løbende blive opdateret.
Må man gå til et fodboldstævne i andre kommuner, hvis man bor i en af de berørte
kommuner?
Det anbefales, at man, hvis man bor i en af kommunerne og bevæger sig uden for
sin egen kommune, holder sig til de restriktioner og anbefalinger, som gælder det
sted, man har bopæl. Det anbefales derfor, at man ikke gør ting, man opfordres til
ikke at gøre/kan gøre i ens egen bopælskommune, i kommuner, hvor disse tiltag og
restriktioner ikke gælder. Det betyder, at det anbefales, at man ikke deltager i
kultur- og fritidstilbud, som f.eks. at gå i biografen, teateret, fitnesscenteret eller
svømmehallen i en anden kommune end ens egen, hvis man bor i en af de berørte
kommuner. På samme måde anbefales det, at man ikke tager på café, restaurant
eller værtshus og/eller tage flere fra familien sammen på julehandel i en anden
kommune end ens egen, hvis man bor i en af de berørte kommuner.
Kan foreninger fortsætte deres aktiviteter?
Hvis der i et lokale (indendørsareal) udøves f.eks. idræts-, forenings eller
fritidsaktiviteter, skal det holdes lukket for offentligheden. Dog er forsamlinger
med et politisk eller meningsbefordrende øjemed ikke omfattet af
forsamlingsforbuddet eller af reglerne om, at lokaler skal holdes lukket for
offentligheden.
Er der efter ændringen forskel på forsamlingsforbuddet for børn og unge og voksne?
Nej, undtagelsen for børn og unge finder ikke anvendelse i de berørte kommuner til
frem til d. 3. januar. Der må derfor maksimalt deltage 10 personer i aktiviteter
mv., uanset disses alder.

Folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner
Hvordan skal de nuværende elever og kursister på folkehøjskolernes lange kurser
forholde sig?
Elever kan fortsætte og færdiggøre deres lange kurser som planlagt, ligesom
skolerne kan optage nye elever og kursister på lange kurser efter afslutningen af de
nuværende ophold.
Hvordan skal folkehøjskolerne forholde sig til de korte kurser?
Folkehøjskolerne i hele landet skal holde lukket for de korte kurser i perioden. De
igangværende korte kurser kan dog afvikles som planlagt, og elever og kursister kan
returnere til deres bopæl herefter.
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Kan folkehøjskolerne fortsat bruge idrætsfaciliteter?
Ja, hvis disse er en naturlig og integreret del af undervisningen eller institutionens
formål. Det gælder f.eks. idrætshøjskoler, der fortsat kan bruge idrætsfaciliteter i
forbindelse med undervisningen.
Kan man stadig gå på aftenskole eller daghøjskole?
Der lukkes ned for den offentlige adgang til aftenskoler, daghøjskoler og
Folkeuniversitetet. Derudover er også musik-, kultur- og billedskoler omfattet af
nedlukningen. Der kan dog afvikles virtuel undervisning, hvis det er muligt.
I hvilke tilfælde må man møde fysisk op på de videregående, kunstneriske
uddannelser?
Uddannelsesinstitutionen kan tillade fysisk fremmøde i forbindelse med eksamen,
hvor omlægning til digital eksamen ikke er praktisk mulig, eller hvis det i andre
helt særlige tilfælde vurderes nødvendigt. Det gælder f.eks. i forbindelse med
laboratorie-, klinik- og værkstedsundervisning eller undervisning, der kræver
adgang til prøvesale mv. Det dækker blandt andet lydstudier, prøvesale, atelier og
filmredigeringsrum på de videregående, kunstneriske uddannelser.
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