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5. maj 2020 
Sags nr.: 20/08102 

Til institutioner, som udbyder gymnasiale uddannelser og erhvervsud
dannelser 

Indsats for elever med særlige behov i forbindelse med instituti
onslukninger på ungdomsuddannelsesområdet som følge af CO
VID-19 

Mange elever på ungdomsuddannelserne modtager fortsat nødundervis
ning uden fysisk tilstedeværelse på uddannelsesinstitutionen og har nu 
gjort det siden midten af marts.  

Det er lang tid at være uden de vante faste rammer, og ministeret modta
get i stigende omfang meldinger om elever, som har behov for en særlig 
indsats for at sikre elevernes trivsel og fastholdelse i uddannelse. 

Med dette brev understreges behovet for, at vi alle i fællesskab har op
mærksomhed på de regler og de muligheder, som gælder for elever med 
særlige behov under skolelukningerne som følge af COVID-19. Et be
hov, der desværre kun er blevet mere aktuelt med den yderligere forlæn
gelse af nedlukningen. 

Reglerne om lukning af skoler mv. indeholder mulighed for at undtage 
børn og unge herfra.  

Det må forventes, at jo længere tid der går, desto større bliver behovet 
for at gøre brug af undtagelsesmuligheden for de elever, der har særlige 
behov. Ligesom der med jævne mellemrum vil være behov for at genbe
søge vurderingen af elevernes behov for særlig indsats. Dette gælder også 
de elever, som ikke normalt ville betragtes som udsatte, men hvor det 
under perioden med nødundervisning bliver klart, at der er behov for 
ekstra støtte og daglig kontakt med eleven. Det gælder særligt elever, som 
har højt fravær fra eller lav deltagelsesaktivitet i den virtuelle undervis
ning, da dette kan være et udtryk for, at eleven har det skidt. Der kan 
også være elever, som er begyndt at mistrives på grund af manglende 
nærvær med klassekammerater, pædagoger og lærere. 
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Institutioner opfordres derfor til tilbagevendende at gennemgå alle sine 
elever i nødlukningsperioden som følge af COVID-19 mhp. at identifi
cere og tilrettelægge en individuel indsats for elever med særlige behov 
og vurdere, om eleven har brug for at komme tilbage i varierende om
fang til nødundervisning på institutionen.  

Der er meget vanskeligt at sætte et præcist tal på, hvor mange elever der 
har brug for en særlig indsats. Men ministeriet vurderer, at der kan være 
tale om en del elever på ungdomsuddannelserne. 

For at understøtte denne indsats vedlægges et notat fra Børne- og Un
dervisningsministeriet, der beskriver de muligheder og pligter, der gælder 
for udsatte elever under nedlukningen. 

Til sidst en stor tak for jeres kæmpe indsats i denne vanskelige og uvante 
tid.  

Med venlig hilsen 

Pernille Rosenkrantz-Theil 
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