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Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – kapa@danskmetal.dk, 

oh@nextkbh.dk 

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning – mejlgaard@dgsnet.dk 

Danske Gymnasier - bve@gefion-gym.dk 

Gymnasieskolernes Bestyrelsesforening - gymbf@gymbf.dk 

Danske Landbrugsskoler - jmk@dalumls.dk 

Erhvervsskolernes ElevOrganisation - formand@eeo.dk 

Deutscher Schul- und Sprachverein fur Nordschleswig - anke@dssv.dk 

Gymnasieskolernes Lærerforening - tk@gl.org 

Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) - pka@tamu.dk 

Uddannelsesforbundet - hpo@uddannelsesforbundet.dk 

KL - borgmester@herlev.dk 

Fagbevægelsens Hovedorganisation - nho@fho.dk 

Modstrøm - ebbe@viermodstrom.dk 

Landssammenslutningen af Handelsskoleelever -  formand@handelsele-

ver.dk 

Danske SOSU-skoler - lin@sosuesbjerg.dk 

Danske HF & VUC - pr@nvsvuc.dk, ullawintherkoch@gmail.com 

FGU Danmark - fischer@fguvestegnen.dk, hehv@ringsted.dk 

AMU-centrene - ptho@amunordjylland.dk 

Dansk Arbejdsgiverforening - jab@da.dk 

 

 

 

Kære interessenter, foreninger m.v. 

 
Regeringen har den 20. maj 2020 indgået aftale med Venstre, Dansk Fol-

keparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Kon-

servative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet om 

yderligere genåbning i fase 2 af genåbningen af Danmark. 

 

Som en konsekvens af aftalen åbner voksenuddannelserne og ungdoms-

uddannelserne nu fuldt ud.  

 

Med aftalen er alle dagtilbud, fritidstilbud, undervisning og øvrige aktivi-

teter på Børne og Undervisningsministeriets ressort åbnet fra den 27. 

maj 2020. Der undervises indtil videre fortsat efter reglerne om nødun-

dervisning. 

 

Den yderligere genåbning fra den 27. maj 2020 sker, når ledelsen ud fra 

sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderer, at elevenes, kursister-

nes eller deltagernes ophold på institutionen kan ske sundhedsmæssigt 
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forsvarligt. Indtil da skal de elever, kursister og deltagere, som er omfat-

tet af den udvidede genåbning, fortsat modtage nødundervisning uden 

fysisk tilstedeværelse på institutionen. 

 

Sundhedsstyrelsens vejledning "COVID-19: Forebyggelse af smitte-

spredning" og andre relevante vejledninger gælder også for den udvidede 

genåbning. Vejledningerne findes på: https://www.sst.dk/da/Udgivel-

ser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning   
 

Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer for fase 2 i genåbnin-

gen for skoler og uddannelsesinstitutioner er blevet revideret, så de tager 

højde for den yderligere genåbning i fase 2. De reviderede retningslinjer 

er vedlagt.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 
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