Retningslinjer for genåbning gymnasiale uddannelser

I tabel 1 beskrives de retningslinjer, der gør sig gældende for genåbning af gymnasiale uddannelser. Retningslinjer er udarbejdet med udgangspunkt i, hvordan genåbningen rent
praktisk gribes an i forhold til at sikre, at de
Tabel 1. Retningslinjer for genåbning af gymnasiale uddannelser
Elevgrupper
• Elever i 3.g, 2.hf,
omfattet af
• Elever i ASF-klasser (Autisme Spektrum Forstyrrelser)
genåbning
• Eux-elever, som skal afslutte gymnasiale fag
• Kostelever på de pågældende årgange kan endvidere vende tilbage til kostafdelingen.
Tidspunkt for
Genåbning sker fra den 15. april, når lederen ud fra sundhedsmyndighedernes retgenåbning
ningslinjer vurderer, at ophold for eleverne på institutionen er sundhedsmæssigt forsvarligt.
Institutioner
Offentlige gymnasier, erhvervsskoler, private gymnasier og voksenuddannelsescentre.
omfattet af
genåbning
SundhedsfagDer henvises til Sundhedsstyrelsens ”Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af
lige retningsungdoms- og voksenuddannelser”
linjer
Faglige krav til
Skal så vidt muligt leve op til gymnasielovens krav og bestemmelser for så vidt angår
indhold af unfag og læreplaner. Institutionen skal have fokus på elever, som afslutter deres uddandervisning
nelse, dvs. elever i 3.g og 2.hf, men også på at elever i 1. og 2.g, der fortsat undervises
via fjernundervisning, fortsat får undervisning af kvalitet, herunder i de fag som eleverne står til at skulle afslutte, således at lærerne har et solidt vurderingsgrundlag for
fastsættelse af karakterer.
Skolen skal tilrettelægge undervisningen efter den enkelte elevs behov i den udstrækning, at det er praktisk muligt i den ekstraordinære situation. Derfor vil det så vidt muligt være den eller de lærere, som kender eleverne, som tilrettelægger undervisningen.
For de elever, der vender tilbage til fysisk undervisning på institutionerne, er det institutionens ansvar at prioritere ud fra faglige vurderinger af elevernes behov, hvilken
undervisning der skal gennemføres. Man kan for eksempel vælge at give særlig prioritet til de dele af undervisningen, der har været særligt vanskelige at gennemføre som
fjernundervisning.
Organisering af
undervisning
Test, prøver og
eksaminer

Lederen har ansvaret for at organisere undervisningen under hensyntagen til de sundhedsfaglige retningslinjer. Der udarbejdes i samarbejde med Sundhedsstyrelsen vejledning og gode eksempler herpå.
Treårige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx): En mundtlig prøve i SRP/SOP eller senest placerede udtrukne prøve (hvis eleven har afsluttet SRP/SOP i vinter-terminen). To skriftlige prøver i hhv. dansk og udtrukket studieretningsfag på A-niveau.
Toårig uddannelse til hf: To mundtlige prøver, hhv. den senest placerede prøve og
dansk. To skriftlige prøver, hhv. dansk og engelsk (hvis eleven ikke har afsluttet dem i
vinterterminen).
Selvstuderende: Prøve, om nødvendigt med intern censur, i alle fag.
ASF-klasser: ASF-eleverne skal aflægge prøver på lige fod med øvrige elever i henholdsvis de tre-årige gymnasiale
uddannelser og den 2-årige uddannelse til hf.
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Merkantile eux-elever, som skal afslutte gymnasiale fag: En mundtlig prøve i erhvervsområdeprojekt (EOP) eller senest placerede udtrukne prøve (hvis eleven har afsluttet EOP i vintertermin). To skriftlige prøver i hhv. dansk og først udtrukne skriftlige prøve.
Tekniske eux-elever, som skal afslutte gymnasiale fag: En mundtlig prøve i EP/EOP
eller senest placerede udtrukne prøve (hvis eleven har afsluttet EP/EOP i vintertermin). Afslutter eleven fag med skriftlig prøve, udtrækkes om muligt op til to skriftlige
prøver ifølge elevens prøveplan.
Årskarakterer udskydes og afgives i slutningen af skoleåret. Børne- og Undervisningsministeriet udarbejder vejledning til afgivelse af årskarakterer.
Der indføres faglig vurderingssamtale inden afgivelse af årskarakter på hf.
Elevers deltagelse i undervisningen

Det er udgangspunktet, at alle elever, der er omfattet af genåbningen, møder op til undervisning.
Der henvises til Sundhedsstyrelsens ”Vejledning for gradvis, kontrolleret genåb-ning
af ungdoms- og voksenuddannelser” for så vidt angår, hvornår en elev skal blive
hjemme, fx hvis eleven tilhører en risikogruppe. Der gøres opmærksom på, at vejledningerne løbende kan blive opdateret.
Elever, der efter en konkret individuel vurdering skal blive hjemme, skal modtage fjerundervisning. Der skal ikke registreres fravær, hvis eleven deltager i fjernundervisning
Skolerne registrerer fortsat fravær, både fra undervisning med fremmøde og fjernundervisning.

Implementering

Der etableres en følgegruppe med deltagelse af BUVM (formand), SUM og de gymnasiale interessenter, som løbende drøfter implementering og behov for tiltag.
BUVM understøtter implementering via:
• Hotline
• Spørgsmål/svar på ministeriets hjemmeside
• Pædagogisk og fagligt vejlednings- og inspirationsmateriale på EMU.dk
• Rådgivning fra fag- og læringskonsulenter til den konkrete implementering

