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Covid-19 er desværre fortsat en del af vores hverdag, og sygdommen og 

håndteringen heraf har også en stor indvirkning på jeres dagligdag på 

skolerne. Jeg ved, at I gør en stor indsats, og det vil jeg gerne takke for. 

Hurtig og sikker håndtering af de konkrete tilfælde af smitte med covid-

19 er meget vigtig i forhold til at inddæmme smitten og bryde smittekæ-

der.  

Det er derfor også helt centralt, at alle elever og kursister er fuldt oplyste 

om, at ingen, der er syge, har symptomer eller har mistanke om, at de 

kan være smittet med covid-19, møder i skole. Det budskab har I et stort 

ansvar for at få kommunikeret klart ud til jeres elever og kursister.  

Dette leder naturligt til spørgsmål relateret til håndteringen af fravær på 

skolerne, som jeg ved fylder for mange elever og kursister. I den forbin-

delse er det vigtigt at understrege, at usikkerhed og bekymring i forhold 

til fravær ikke må være grund til, at nogle elever trodser sygdom eller 

mistanke om sygdom for at møde i skole. Jeg vil derfor gerne slå fast, at 

såfremt en elev eller kursist er hjemme pga. mistanke om smitte med co-

vid-19 og venter på at blive testet eller venter på testsvar, så skal eleven 

tilbydes nødundervisning.  

Dette følger af gældende regler, jf. bekendtgørelse nr. 629 af 15. maj 

2020. 

Nødundervisning skal i videst muligt omfang svare til den almindelige 

undervisning og så vidt muligt kompensere for afbruddet i den alminde-

lige undervisning. For hjemsendte elever og kursister kan nødundervis-

ningen gives i form af fjernundervisning eller virtuel undervisning. Un-

dervisningen kan omfatte egen læring i hjemmet efter anvisning fra lære-

ren ved brug af bøger og andre relevante undervisningsmidler, inklusive 

digitale. Undervisningen kan også indebære, at eleven eller kursisten får 

hjemmeopgaver til digital aflevering og efterfølgende bedømmelse og 
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evaluering fra underviseren. Læs mere på: https://www.uvm.dk/aktu-

elt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-co-

vid-19  

 

Nødundervisningen erstatter den almindelige undervisning, hvilket bety-

der, at en elev eller kursist, der følger nødundervisningen, ikke skal regi-

streres som fraværende. Det samme gælder for elever, der er testet posi-

tive for covid-19, men som følger nødundervisningen.  

 

Er eleven eller kursisten for syg til at deltage i nødundervisningen pga. 

covid-19, registreres vedkommende som fraværende og angiver covid-19 

som årsag til fraværet. Hvis der senere på året skal tages stilling til even-

tuelle sanktioner for elever på grund af for højt fravær, så bør det selvføl-

gelig indgå i vurderingen, hvis en elev har været fraværende pga. sygdom 

grundet covid-19. 

 

Det er vigtigt at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer i forhold 

til håndtering af smitte. Den seneste udgave kan findes her: 

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 

 

Børne- og Undervisningsministeriet følger op med konkrete spørgs-

mål/svar om fravær i relation til covid-19 på uvm.dk og står klar til at 

vejlede via ministeriets hotline.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 
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