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Til institutioner for ungdoms- og voksenuddannelser samt FGU  

  

 

Kære uddannelsesinstitutioner 

 

Først og fremmest tak for en kæmpe indsats i dette særlige forår. Vi er alle 
enige om, at lærere, ledere mv. har leveret en ekstraordinær indsats, og at 
der har været et forbilledligt samarbejde både lokalt og nationalt i de svære 
måneder med nedlukninger og genåbninger. Et samarbejde vi uden tvivl 
skal bygge videre på efter sommerferien. 
 

Næste skoleår er lige om hjørnet, og i sidste uge offentliggjorde Børne- og 

Undervisningsministeriet retningslinjerne for, hvordan det skal organise-

res. Vi er alle meget glade for, at elever, kursister, undervisere og ledere 

kan se frem til en mere normal hverdag. Selvfølgelig med ekstra fokus på 

forebyggelse af smittespredning – og med et skarpt øje på, om udviklingen 

i smittespredningen giver anledning til justeringer undervejs. Med de nye 

retningslinjer bliver det derfor også ekstra vigtigt, at vi har fokus på, hvor-

dan vi håndterer smittetilfælde, som er beskrevet i Sundhedsstyrelsens vej-

ledning 'Information om forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i sko-

ler, dagtilbud og andre tilbud til børn og unge'. 

 

Det har været et forår, som ingen af os kunne forudse, men som også har 

givet os mulighed for at gøre tingene på en anden måde, end vi plejer. Det 

har været inspirerende at høre om alle de kreative og fornuftige løsninger, 

som I har fundet for fortsat at give eleverne og kursisterne god undervis-

ning under nedlukningen og den gradvise genåbning. Det skal vi tage med 

videre i arbejdet med at gøre vores uddannelser endnu bedre fremadrettet.  

 

I første omgang vil vi opfordre jer til at videreføre de mange nye samar-

bejdsrelationer, I har udviklet i den forgangne periode, i det nye skoleår.  

 

Med ønsket om en god og velfortjent sommerferie og med en kæmpe tak 
for jeres indsats! 
 

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/jun/200619-nye-retningslinjer-for-dagtilbud-skoler-og-institutioner-er-paa-plads
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/jun/200619-nye-retningslinjer-for-dagtilbud-skoler-og-institutioner-er-paa-plads
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Info-om-forholdsregler-ved-tilfaelde-af-COVID-19-i-skoler-dagtilbud-og-andre-tilbud-til-boern-og-unge
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Info-om-forholdsregler-ved-tilfaelde-af-COVID-19-i-skoler-dagtilbud-og-andre-tilbud-til-boern-og-unge
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Med venlig hilsen 

 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 
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