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• Spørgsmål



I aften gennemgår vi

Hvad gælder! Retningslinjerne 
i praksis Eksempler



Retningslinjer for FDF
Hvad gælder:

1. Bekendtgørelse om forbud mod større 
forsamlinger og mod adgang til og 
restriktioner for lokaler og lokaliteter i 
forbindelse med håndtering af covid-19

2. Bekendtgørelse om krav om mundbind 
m.v. på …,idræts- og foreningsfaciliteter, 
i forbindelse med håndtering af covid-19

3. Sundhedsstyrelsens retningslinjer og 
anbefalinger

4. Kulturministeriets retningslinjer 
(indendørs, udendørs og FAQ)

5. Lokale udmeldinger fra kommuner/politi.

…og hvorfor så det:

• FDF er en forening og skal følge 
retningslinjer, der defineres af 
Kulturministeriet (mens fx skolerne skal 
følge retningslinjer, der defineres af 
Børne- og Undervisningsministeriet).

• Ansatte og ejendomme i ”virksomheden 
FDF” betragtes som en arbejdsplads 
under erhvervsstyrelsen. 

• FDF er via Dansk Ungdoms Fællesråd 
(DUF) i dialog med Kulturministeriet om 
retningslinjerne, puljer og tiltag.

Mål: Ansvarlig afvikling med fokus på 
smittereduktion



Hvad gælder hvornår?
• De nuværende retningslinjer for 

udendørs aktivitet gælder fra den 
1. marts 2021 og har pt. ingen 
udløbsdato.

• De nationale og skærpede 
restriktioner (for bl.a. indendørs 
foreningsaktivitet) er forlænget 
indtil den 5. april 2021.

• De kommende ændringer sker 
forventeligt tidligst 15. marts eller 
5. april 2021.
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Retningslinjerne i praksis

Der må fra d. 1. marts 
afholdes udendørs
foreningsaktivitet for op til 25 
personer inkl. ledere. 

Foreningsaktiviteten er ikke 
underlagt 
aldersbegrænsninger.

Udendørs aktivitet tilladt Indendørs aktivitet forbudt

Indendørs foreningsaktivitet er 
fortsat ikke tilladt. 

Derfor skal kredshuse fortsat 
holdes lukket - dog må der ifm. 
afhentning af materialer eller 
toiletbesøg tages kort ophold 
indendørs.



Aktivitet kan foregå i 
flere grupper á 25 
personer samtidigt, så 
længe hver gruppe udgør 
sit eget arrangement, og 
grupperne holdes 
effektivt adskilt før, 
under og efter aktiviteten 
(fx ved inddeling af 
området).

Grupper á 25 personer Flere grupper ad gangen

Det er muligt at afholde et 
arrangement med flere 
end 25 deltagere i alt, så 
længe arrangementet er 
delt i tidsforskudte 
intervaller, så der på intet 
tidspunkt er flere end 25 
personer til stede på 
samme sted samtidig (fx 
et formiddags- og 
eftermiddagshold).

Der må gerne være 
gengangere mellem 
personerne (fx ledere) i de 
forskellige tidsforskudte 
dele af et arrangement.

Større arrangementer

Aktivitet må foregå i 
grupper á 25 personer 
inkl. ledere. Den samme 
leder ikke kan lede flere 
grupper á 25 personer 
på samme tid og sted, da 
grupperne så betragtes 
som én.

KOMBI:Max 500!



Det er tilladt at afholde 
aktiviteter med overnatning i 
telt/shelters, såfremt 
forsamlingsforbuddet på 25 
personer overholdes.

Sundhedsstyrelsen anbefaler 
2 m afstand uanset aktivitet.

Afstandskrav Overnatning

Der bør som udgangspunkt 
holdes 2 meters afstand 
(fra næse til næse)
mellem personer.

Aktiviteter med fysisk kontakt 
under 2 meter (under fx leg) 
er dog tilladt. I disse tilfælde 
bør der være ekstra stor 
opmærksomhed på de øvrige 
anbefalinger, særligt ved 
hygiejne og forebyggelse af 
kontaktsmitte.



Der er ikke krav om test 
forud for deltagelse i 
foreningsaktivitet.
Landsforbundet 
anbefaler, at kredse 
opfordrer ledere/børn til 
at efterleve 
myndighedernes 
generelle retningslinjer 
om hyppige tests.

Mundbind/visir Testkrav

Der er ikke krav om brug 
af mundbind ved 
foreningsaktivitet 
udendørs. 

Ved kortvarigt ophold 
indendørs er der krav om 
brug af mundbind, hvis du 
er over 12 år.



Sundhedsmyndighedern
es retningslinjer om at 
forebygge smitte skal 
være synlige ved opslag 
eller plakater.

Find dem på: 
https://www.sst.dk/da/
corona/Forebyg-
smitte/Plakater-og-
andet-materiale

Rengøring Informationskrav

Kontaktpunkter 
(håndtag, kontakter, 
vandhaner, grej mm.) 
skal rengøres hyppigt 
(mindst dagligt).

Unødvendige 
kontaktpunkter fjernes 
(fx fælles håndklæder).

Der skal være håndsprit 
og gerne vand og sæbe 
tilgængeligt.

Hold dig hjemme ved 
symptomer.

Hvis der er sygdom til 
FDF, skal personen 
isoleres og hjem. Øvrige 
skal testes efterfølgende. 
Husk kommunikation til 
forældre.

Før protokol til hjælp ved  
smitteopsporing.

Ved sygdom

https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte/Plakater-og-andet-materiale


Læs mere ...
• FDFs coronaside: 

www.FDF.dk/nyheder/orientering-vedroerende-coronavirus

• Retningslinjerne fra Kulturministeriet: 
www.FDF.dk/nyheder/orientering-vedroerende-coronavirus

• Kontakt forbundskontoret på mail FDF@FDF.dk og telefon 33 13 68 88 
ved spørgsmål

• DUFs nødpulje til bl.a. tabte indtægter og udgifter ifm. overholdelse 
af retningslinjerne (frist d. 15/03): https://duf.dk/tilskud-og-
puljer/covid-19-noedpulje

http://www.fdf.dk/nyheder/orientering-vedroerende-coronavirus
http://www.fdf.dk/nyheder/orientering-vedroerende-coronavirus
mailto:FDF@FDF.dk
https://duf.dk/tilskud-og-puljer/covid-19-noedpulje


Spørgsmål
1. Hvad er et kort ophold? Må vi 
fx holde et kort ledermøde 
indendørs?

2. Hvad dækker 
'foreningsaktivitet' over? Må vi 
også holde leder- og 
bestyrelsesmøder? Inde/ude?

7. Hvor meget afstand skal 
der være imellem grupperne 
á 25 personer?

8. Serveringssteder skal 
være lukkede. Må vi så godt 
lave bålmad og en kande 
saft?

3. Må man holde FDF i bålhytten 
eller shelterne?

6. Må vi synge?

11. Hvem har ansvaret for, at 
kredsen har sikre corona-
procedurer?

5. Skal hytter også holdes 
lukket?

4. Må vi mødes indendørs andre 
steder end kredslokalerne?

9. Finder det ”store 
forsamlingsforbud” på 500 
personer anvendelse pt.?

10. Må vi holde årsmøde 
indendørs og flere end 25 
personer (defineres dét som 
meningsbefordrende?)?

? Er der flere spørgsmål, så skriv i chatten


