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Vedr. planlægning og afvikling af større skolearrangementer 

 

Til lederne af institutioner med gymnasial uddannelse 
 
I øjeblikket ser jeres 3.g’ere og 2.hf’ere alle med spænding frem til den forestående afslutning af deres 
gymnasiale uddannelsesforløb, og I er som ledere optagede af at sikre, at afslutningen bliver en god 
oplevelse for eleverne og skolens ansatte på trods af alle de benspænd, som COVID-19-foranstaltningerne 
har medført i den forbindelse. De seneste dages presseomtaler om enkeltinstitutioners planlægning af mere 
uformelle, sociale skolearrangementer, hvor mange elever er samlet til aktiviteter, der typisk ikke er direkte 
relateret til undervisningen, viser, at både gymnasier og elever gør sig mange bestræbelser for – på trods af 
de aktuelle, ekstraordinære omstændigheder – at sikre eleverne gode og ofte traditionsrige 
afslutningsaktiviteter.  
 
Børne- og Undervisningsministeriet forventer snarest at komme med udmelding vedrørende afholdelse af 
translokationer, dimissioner m.v., men hvad angår den fortsatte nødundervisning frem til skoleårets 
afslutning samt afvikling af skolearrangementer i øvrigt henledes opmærksomheden på følgende: 
 
Nødundervisning frem til skoleårets afslutning 
Gymnasierne skal frem til afslutningen af skoleåret i videst muligt omfang give nødundervisning til eleverne. 
Forpligtelsen medfører, at nødundervisningen skal fortsætte indtil det tidspunkt, hvor den sidste prøve ville 
have fundet sted i henhold til prøveplanen for de enkelte elevgrupper, eller hvor institutionen normalt ville 
have afsluttet andre aktiviteter relateret til undervisningen, herunder interne prøver m.v. Dette gælder både 
for de elever, der må være fysisk til stede på institutionen, og for de elever, der modtager fjernundervisning. 
 
På denne baggrund er fristen for afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer i fag, hvor eleverne ikke skal 
til prøve, i år udskudt til den 10.-15. juni med henblik på at give eleverne det fulde faglige udbytte af 
nødundervisningen og fastholde deres motivation frem til skoleårets afslutning. 
 
Gymnasierne sikrer som led i nødundervisningen eleverne fornøden tid til selvstændig forberedelse af prøver 
(3.g, 2. hf og eux-elever, der afslutter de sidste gymnasiale fag i sommerterminen 2020) samt prøvetræning.  
 
Der henvises til den tidligere fremsendte tidsplan for resten af skolåret 2019-20: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-
fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/gymnasiale-
uddannelser 
 
Afvikling af skolearrangementer 
Som udgangspunkt gælder, at undervisningsaktiviteter på gymnasierne falder uden for de generelle 
forsamlingsregler om maksimalt 10 personer. Dette gælder også for andre skolearrangementer, selvom de 
ikke i snæver forstand udgør undervisning.   
 
Selvom forsamlingsreglerne ikke gælder direkte på gymnasiets område for de elever, der er omfattet af 
genåbning, må der dog fortsat udvises tilbageholdenhed og forsigtighed i forhold til at planlægge og afvikle 
arrangementer, hvor det fx på grund af arrangementets størrelse, uformelle karakter m.v. vil kunne være 
svært at efterleve de øvrige anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. 
 
Der kan i den forbindelse henvises til side 7 i Sundhedsstyrelsens seneste vejledning, hvoraf det bl.a. 
fremgår: 
 
”I situationer hvor det er vanskeligt eller umuligt at overholde afstandsanbefalinger eller regulere afstand til 
andre, er det vigtigt at reducere antallet og varigheden af kontakter, særligt ift. ansigt-til-ansigt kontakter.” 
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og 
 
”Hold dog mindst 2 meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et 
forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, som f.x.:  

[…] 

· Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen 

end ved normal tale, f.eks. sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse m.v.  

[…] 

· Ved ophold i lukkede rum med begrænset bevægelsesrum, dårlig udluftning m.v. f.eks. 

kælderlokaler, skakter m.v.” 

 
Det bør derfor i sådanne sammenhænge nøje overvejes, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at gennemføre det 

påtænkte arrangement, og om der i stedet kan findes alternative og mindre risikofyldte aktiviteter, der tjener 

det samme formål. 
 
Som nævnt forventer Børne- og Undervisningsministeriet snarest at komme med udmelding vedrørende 

afholdelse af translokationer, dimissioner m.v. 
 
Med venlig hilsen 
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