
 

 

 

 

  

 

 

DIREKTIONEN 

 

 

 

 

 

Man-ons kl. 10-14  

Torsdag kl. 13-17 

(Borgerservice kl. 13-18)  

Fredag kl. 10-13  

 

 

Information om retningslinjerne for udenlandsrejser 

 
Kære forældre  

 

Sommerferien står snart for døren for rigtige mange børn i Solrød Kommunes skoler og SFO. I den 

forbindelse skal vi orientere jer om de retningslinjer for udenlandsrejser, som Børne- og 

Undervisningsministeriet er kommet med. Retningslinjerne gælder fra den 15. juni og til og med 

den 31. august.  

 

Retningslinjer ved udenlandsrejser 

Hvis I og jeres børn rejser på ferie i lande, hvortil Udenrigsministeriet har frarådet alle 

unødige rejser, kan jeres børns skole og SFO afvise at tage imod jeres børn indtil 14 dage efter jeres 

hjemkomst.  

 

Det vil sige, at jeres børn skal blive hjemme fra deres skole og SFO, indtil der er gået 14 dage fra jeres 

hjemkomstdato.  

 

Hvis I og jeres børn rejser igennem Sverige for at komme til eller fra Bornholm, er det ikke nødvendigt, 

at blive hjemme fra skole og SFO i 14 dage fra hjemkomstdatoen. Dette er dog under forudsætning af, 

at der ikke er gjort ophold i Sverige under gennemrejsen. Dette er ligeledes gældende hvis jeres rejse 

går til Tyskland, Norge og Island uden for byer med et indbyggertal på over 750.000.  

 

Fravær og fjernundervisning 

Hvis jeres børn er fraværende fra undervisningen, fordi de har været på en ikke-nødvendig rejse i 

lande, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til, vil perioden hjemme blive registreret som ulovligt 

fravær, medmindre skolelederen undtagelsesvis har givet tilladelse til hele fravær under både rejsen og 

den efterfølgende periode hjemme.  

 

Der vil ikke blive tilbudt fjernundervisning i de 14 dage, hvor børnene skal blive hjemme efter 

hjemkomsten.  

 

Retningslinjerne beror på sundhedsmæssige vurderinger for at forebygge en eventuel smitterisiko til 

alle de andre børn samt personalet i skolerne og SFO’erne. 

 

Vi håber på jeres forståelse og ønsker jer en dejlig sommerferie sammen med jeres børn.  

 

 

Bedste hilsner 

 

 

Jesper Reming Tangbæk 

Direktør for Børn- og ungeområdet 


