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Berørte institutioner beliggende i Aarhus Kommune 

Kære institutionsledere 

Sundhedsmyndighederne har dags dato anbefalet, at fysisk fremmøde på 

ungdomsuddannelserne i Aarhus Kommune udskydes i 14 dage på grund 

af tiltagende smittespredning med COVID-19 i området. 

Konkret betyder det, at følgende institutioner og uddannelser i kommu

nen anbefales ikke at gennemføre undervisning med fysisk fremmøde i 

perioden: 

• Offentlige gymnasier: Alle uddannelser 

• Private gymnasier: Alle uddannelser 

• Erhvervsskoler: Alle uddannelser med undtagelse af erhvervsrettet 

voksen- og efteruddannelser og IDV-aktiviteter  

• Private udbydere af erhvervsuddannelser med undtagelse af evt. er

hvervsrettet voksen- og efteruddannelser 

• Voksenuddannelsescentre: GSK, 2-årig hf og hf-enkeltfag 

De omfattede institutioner og uddannelser anbefales at overgå til fjern

undervisning i perioden, alternativt at udskyde undervisningens påbegyn

delse.  

Børne- og Undervisningsministeriet vil i den forbindelse dispensere for 

maksimumgrænser for fjernundervisningsandel, og skolerne vil modtage 

normalt taxametermetertilskud for den gennemførte aktivitet.  

Da der er tale om en anbefaling fra Sundhedsstyrelsen og ikke en foran

staltning iværksat efter regler i epidemiloven, skal efterlevelsen af anbefa

lingen holdes inden for den almindelige lovgivning, der gælder for de en

kelte uddannelser og de enkelte typer af undervisning. Det vil sige, at der 

ikke er tale om nødundervisning.  

Jeg håber, at I vil bakke op om sundhedsmyndighedernes anbefaling. Det 

er ikke nødvendigt at give ministeriet meddelelse om, hvordan I griber 

undervisningen an i de 14 dage. 
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I opfordres desuden til at følge med på Børne- og Undervisningsministe

riets hjemmeside, hvor I bl.a. kan finde spørgsmål-svar om situationen. 

Ministeriets corona-hotline vil endvidere stå klar til at hjælpe. 

Jeg ved, at både I og eleverne har anstrengt jer for at få det hele til at 

fungere, siden uddannelserne lukkede ned i marts, og at denne nye mel

ding fra sundhedsmyndighederne ikke er den start på skoleåret, som I 

havde ønsket jer. Jeg har imidlertid tillid til, at I også denne gang vil gøre, 

hvad der skal til, for at give eleverne god undervisning. Regeringen tak

ker jer på forhånd for det. 

Med venlig hilsen 

Pernille Rosenkrantz-Theil 
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https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19

	Berørte institutioner beliggende i Aarhus Kommune 



