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Til alle skoler og uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisnings-

ministeriets område 

Nedlukningen af skoler, dagtilbud og uddannelsesinstitutioner er nu en 

realitet. Jeg ved godt, at det er en enorm omvæltning, som kræver meget 

af hver enkelt af jer. Men det er samtidig en nødvendighed for at undgå, 

at vores sundhedsvæsen bukker under for det stigende pres.  

Den næste tid bliver meget anderledes, end den hverdag I er vant til. 

Skoler skal tilbyde nødundervisning i videst muligt omfang. Daginstituti-

oner skal tilbyde nødpasning. Og rigtig mange skal være hjemme med 

egne børn. Skabe gode rammer for dem, hjælpe med at komme på sy-

stemet og samtidig løse egne arbejdsopgaver. 

Jeg ved, at I prøver at følge med, det bedste I kan. Jeg er godt klar over, 

at det ikke er alle løsninger, der er lige kønne. Og jeg har stor forståelse 

for, at det eksempelvis kan være meget udfordrende at være hjemme 

med mindre børn og samtidig sørge for undervisning af egne elever. I 

den her ekstraordinære situation er det det muliges kunst. Det handler 

ikke om at gøre tingene perfekt lige nu. Det handler ikke om at score 

høje stilkarakterer. Det handler om at få det bedst mulige ud af situatio-

nen og søge løsninger, som ind imellem kan være noget utraditionelle.  

På uvm.dk samler besvarer vi løbende de spørgsmål, der kommer fra 

sektoren. Jeg håber, at det er en hjælp. På emu.dk har vi desuden samlet 

gode råd til undervisning i denne særlige situation.  

Afslutningsvist en stor tak til jer alle for den indsats I yder for vores 

børn, unge og voksne. Og et ønske om, at alle kommer godt igennem 

denne svære tid.  

Med venlig hilsen 

Pernille Rosenkrantz-Theil 
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