Version den 9. april 2021

Generelle retningslinjer for ungdoms- og voksenuddannelser
Er gældende fra og med den 12. april 2021
Retningslinjer suppleres løbende med information via FAQ.

Retningslinjer, anbefalinger og restriktioner for ungdoms- og voksenuddannelser
Tidspunkt for retningslinjernes, anbefalingernes og restriktioners
ikrafttræden

Institutioner omfattet
af retningslinjerne, anbefalingerne og restriktionerne
Fremmøde

Retningslinjer, restriktioner og anbefalinger er gældende fra og med den 12.
april 2021.
Opmærksomheden henledes på følgende supplerende retningslinjer. Læs retningslinjer her:

Særskilte retningslinjer om test

Retningslinjer for grundskoler og ungdoms- og voksenuddannelser på
Bornholm og ikke-brofaste øer
Alle offentlige gymnasier, udbydere af erhvervsuddannelser, offentlige og private udbydere af AMU, private gymnasier, herunder tilhørende kostafdelinger
på ungdoms- og voksenuddannelser, TAMU, udbydere af specialundervisning
for voksne, FGU og STU, voksenuddannelsescentre og deres driftsoverenskomstparter.
Regler:
Følgende elever, kursister og deltagere på ungdoms- og voksenuddannelser
skal modtages til fysisk fremmøde på institutionen med 50 pct. fremmøde,
med mindre den specifikke kommune eller institution er undtaget herfor (se
nedenfor):
1) Elever på Forberedende Grunduddannelse (FGU).
2) Elever på ungdoms- og voksenuddannelser (omfatter også uddannelsen til
lokomotivfører og uddannelsen til fodterapeut), herunder ophold på kostafdeling.
Elever på ungdoms- og voksenuddannelser med 100 pct. fremmøde
Følgende elever, kursister og deltagere skal fortsat modtages på institutionen
og modtage almindelig undervisning/deltage i prøver og eksaminer eller –
hvis almindelig undervisning ikke er muligt som følge af covid-19 foranstaltninger – nødundervisning på institutionen:
1) Elever, kursister og deltagere, når de deltager i ikke-aflyste prøver og eksamener ved fysisk tilstedeværelse på institutionen.
2) Elever, kursister og deltagere, hvis dette er begrundet i helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos eleven, kursisten
eller deltageren, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.
3) Elever, kursister og deltagere indskrevet på kostskoler, skolehjem og lignende, hvis forældre eller de pågældende selv har bopæl eller sædvanlig
bolig i Grønland, på Færøerne eller i udlandet, hvis forholdene i hjemmet skønnes at nødvendiggøre, at eleven/kursisten/deltageren ikke
hjemsendes, eller hvis den pågældende ikke har et reelt alternativ til at
opholde sig på kostskolen m.v.
4) Elever i ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU).
5) Unge, der deltager i Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser
(TAMU).
6) Personer, som er henvist til undervisning efter lov om specialundervisning for voksne, for hvem undervisning alene kan ske ved fysisk fremmøde.
7) Deltagere i skolepraktik
8) Elever på erhvervsuddannelser, fodterapeutuddannelsen og lokomotivføreruddannelsen, hvor den praktiske undervisning udgør en væsentlig
forudsætning for elevens deltagelse i den afsluttende prøve, herunder
svendeprøve, og som forventes at afslutte deres uddannelse inden den 1.
august 2021.
9) Deltagere i certifikatfag og certifikatlignende fag på erhvervsuddannelserne
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10)

11)

12)

Deltagere i sundhedsfaglige uddannelser og kurser, herunder arbejdsmarkedsuddannelser, der kvalificerer til varetagelse af samfundskritiske
funktioner, og som vurderes nødvendige for at opkvalificere medarbejdere til at indgå i det sundhedsfaglige beredskab til håndtering af covid19.
Deltagere i certifikatuddannelser samt følgende deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser:
a)
Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser med myndighedskrav
(branche- og myndighedscertifikat).
b) Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser for ansatte i forsvaret,
hvis væsentlige hensyn taler herfor.
c)
Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser, der er rettet mod at bidrage og kvalificere til professionel erhvervsrengøring, og som er
omfattet fælles kompetencebeskrivelse nr. 2679 godkendt i medfør af lov om arbejdsmarkedsuddannelser.
d) Deltagere, der er i de sidste 6 måneder af uddannelser bestående
af fast afgrænsede og partsaftalte forløb af minimum et års varighed med både praktik og udvalgte kurser efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (AMU-kontraktuddannelser) med henblik på beskæftigelse som betonmager, diamantskærer, maskinfører, murerarbejdsmand, nedriver, stilladsmontør eller vejasfaltør.
Ledige, der deltager i arbejdsmarkedsuddannelser

Den ugentlige tilstedeværelsesprocent for ovennævnte elever, kursister og deltagere på hver geografisk lokalitet af uddannelsesinstitutionen, må ikke overstige 50 pct., udover ovennævnte undtagne elevgrupper, der fremmøder 100
pct., herunder sårbare elever og kursister. Dette gælder ikke for elever, som er
indskrevet på en kostafdeling på ungdoms- og voksenuddannelser for så vidt
angår deres ophold på kostafdelingen.
Testkrav
Fremmøde for ovennævnte elever på FGU, ungdomsuddannelser og voksenuddannelser sker under krav om test. Samme krav gælder for ansatte og besøgende samt andre personer med tilknytning til skolen/institutionen. Testkravet gælder ikke for STU og undervisning efter lov om specialundervisning for
voksne, se særlige retningslinjer om test.
Trivselsgrupper
Institutionen kan for kortere, fysiske udendørs møder modtage elever, kursister og deltagere, der ellers i øvrigt er hjemsendte (trivselsgrupper). Ved sådanne aktiviteter må en underviser mødes med en eller flere elever, kursister
eller deltagere, dog må det samlede antal deltagere ikke overstige fem personer. Institutionen arrangerer trivselsgrupper for elever, kursister og deltagere,
der udviser bekymringstegn på begyndende mistrivsel eller dalende motivation. Det er institutionen, der vurderer, om en elev, kursist eller deltager har
behov for at deltage i trivselsfremmende undervisningsaktiviteter og derfor
skal tilbydes dette. Der skal være en underviser til stede.
Anbefalinger:
Ved fremmøde for elever anbefales det, at uddannelsesinstitutionen ved tilrettelæggelse af undervisningen i videst muligt omfang tager højde for, at de enkelte
elever, kursister og deltagere ikke undervises af flere forskellige undervisere,
end det er nødvendigt. Det vil betyde, at undervisere i væsentligt omfang vil
følge elever, kursister og deltagere og faste klasser/hold og derved også møder
frem hver anden uge. Det skal dog bemærkes, at det i højere grad end for
ikke-afgangselever vil være nødvendigt med flere undervisere for afgangselever.
Det anbefales, at elever med 50 pct. fremmøde hver anden uge møder op på
uddannelsesinstitutionen til nødundervisning og hver anden uge modtager
nødundervisning hjemmefra. Skoler og institutioner bør så vidt muligt sikre,
at halvdelen af eleverne møder frem hver uge, men fordelingen af eleverne
mellem ugerne kan ske klassevist. Fx at 3.A og 3.C møder på skolen den ene
uge, hvor 3.B undervises hjemmefra, mens det er omvendt i den følgende uge
og så fremdeles. Fremmødet kan også tilrettelægges efter årgange, så for eksempel 1. årgang møder på skolen i den ene uge, hvor 2. årgang undervises
hjemmefra, mens det er omvendt i den følgende uge.
Det anbefales, at der ved udendørs trivselsgrupper er fokus på efterlevelse af de
generelle smitteforebyggende anbefalinger, herunder at der holdes den anbefalede afstand, at man ikke møder op, hvis man har symptomer eller er nær kontakt, hoste og nyse i ærmet og god håndhygiejne.
Automatisk lokal nedlukning ved høj incidens på hhv. sogne- og
kommuneniveau

Regler
Kommunalbestyrelserne skal lukke forberedende uddannelser samt ungdomsog voksenuddannelser midlertidigt i et sogn, når følgende tre forhold er til
stede samtidigt:
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Der er i de seneste syv dage en incidens på mindst 400 smittede
med covid-19 pr. 100.000 indbyggere i et sogn.
Der er registreret mindst 20 smittetilfælde med covid-19 de sidste
syv dage.
Positivprocenten er 2 eller derover.

Kommunalbestyrelserne skal lukke forberedende uddannelser samt ungdomsog voksenuddannelser midlertidigt i hele kommunen, hvis incidenstallet i
kommunen er på mindst 200 smittede med covid-19 pr. 100.000 indbyggere
(testkorrigeret).
Kommuner kan udstede midlertidigt påbud om at lukke forberedende uddannelser, ungdoms- og voksenuddannelser, hvis incidenstallet er på mindst 100
smittede med covid-19 pr. 100.000 indbyggere, smitteforebyggende hensyn
gør påbuddet nødvendigt, og kommunen ikke kan afvente påbud fra Styrelsen
for Patientsikkerhed. Kommunalbestyrelsens påbud skal inden for 48 timer
forelægges for Styrelsen for Patientsikkerhed, der vurderer, om der er grundlag for at udstede et påbud.
Styrelsen for Patientsikkerhed kan derudover udstede påbud med restriktioner, herunder lukning, af forberedende uddannelser samt ungdoms- og voksenuddannelser. Undtagelser fra disse påbud vil fremgå direkte af påbuddet.
Institutionen er forpligtet til at give nødundervisning i form af fjernundervisning ved påbud om nedlukning.
Følgende grupper er undtaget for de automatiske nedlukninger på sogne og
kommuneniveau: Elever, kursister og deltagere når de skal deltage i prøver og
eksamen, der forudsætter fysisk fremmøde, elever med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, elever i STU og TAMU, specialundervisning for voksne, elever på kostafdelinger fsva. opholdet på kosttilbuddet, elever på udvalgte arbejdsmarkedsuddannelser og samfundskritiske uddannelser, certifikatuddannelser (EUD og AMU), elever i skolepraktik og
praktisk undervisning for elever i erhvervsuddannelser, fodterapeutuddannelsen og lokomotivføreruddannelsen, der står foran deres afsluttende prøve
samt ledige i AMU.
Elevgrupper, som er undtaget fra forbud mod fremmøde, følger skolen fortsat
de gældende generelle retningslinjer om afstand, hygiejne, test, blande på tværs
af klasser m.v.
Generelle sundhedsfaglige anbefalinger

Institutioner opfordres til at have skærpet opmærksomhed på grundelementer
i forebyggelse af smittespredning, der i prioriteret rækkefølge er følgende:
1. Isolation af smittede personer med fokus på selvisolation og test ved
symptomer samt på opsporing af nære kontakter til smittede.
2. Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne samt reduktion og
rengøring af kontaktpunkter.
3. Reduktion af tæt kontakt mellem mennesker, særligt ansigt-til-ansigt
kontakt, med fokus på afstand, antal, hyppighed, varighed, luftskifte og
brug af barrierer.
Det anbefales, at institutionen har særligt personale til at italesætte og medvirke til at opretholde smitteforbyggende foranstaltninger, som fx at sikre, at
der ikke opstår mylder, og at der holdes afstand, når elever og medarbejdere
møder ind om morgenen, og at anbefalinger om hygiejne følges. Det er den
enkelte institution, der vurderer behovet for særligt opsynspersonale, og som
træffer beslutning om at tilrettelægge sådant opsyn.

Håndtering af smittetilfælde

Der henvises desuden til:
 Sundhedsstyrelsens COVID-19: Forebyggelse af smittespredning
 Sundhedsstyrelsens 'Forebyggelsespakke om hygiejne', 2018
Anbefaling:
Ledelsen på institutionerne bør følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om
hjemsendelse, smitteopsporing og testning ved mistanke og/eller konstateret
smitte i forhold til elever kursister og deltagere, der møder fysisk frem på institutionen.
Der henvises til:
 Sundhedsstyrelsens publikation Håndtering af smitte med COVID-19 på
ungdoms-, voksen- og videregående uddannelser
 Sundhedsstyrelsens publikation ’COVID-19: Opsporing og håndtering af
nære kontakter’.

Anbefalinger om hygiejne, rengøring og udluftning

Anbefalinger om håndhygiejne:
 Der foretages hyppig håndhygiejne, som tilpasses situationer for eksempel
ved ankomst til og afgang fra institutionen, mellem forskellige opgaver og
aktiviteter, før spisning, efter toiletbesøg og efter host/nys i hænder eller
engangslommetørklæde.
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 Håndvask og hånddesinfektion er ligeværdige, dog foretages håndvask altid ved synligt snavs på hænder, ved fugtige hænder, efter toiletbesøg og
før håndtering af madvarer.
 Der anvendes ikke fælles håndklæder eller fælles sæbestykker, og der anvendes fortrinsvis flydende sæbe og engangshåndklæder.
Anbefalinger om rengøring:
 Institutionen identificerer og markerer evt. fælles kontaktpunkter, fx dørhåndtag og trykknapper.
 Der sikres hyppig og gentagen rengøring minimum en gang dagligt af kontaktflader i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller mange
berøringer. Kontaktpunkter kan for eksempel være håndtag, gelændre,
kontakter, trykknapper, tastaturer, mus, bordkanter, udstyr, redskaber,
vandhaner, toiletter mv.
 Skraldespande i klasselokaler og på toiletter tømmes helt, og altid inden de
er helt fyldt.

Prøver

Anbefalinger om udluftning
 Der bør etableres rutiner for hyppig udluftning af undervisningslokaler, fx
5 minutter gennemtræk mellem hver lektion mm. Endvidere kan det overvejes, om dele af undervisningen kan organiseres, så den foregår udenfor.
Regler:
Elever, kursister og deltagere skal, jf. ovenstående, modtages på institutionen,
når de skal deltage i en ikke-aflyst prøve.
For prøver med løbende prøvetermin gælder følgende frem til 31. juli 2021:
 På erhvervsuddannelserne aflyses grundfagsprøver. Øvrige prøver afholdes løbende. Det vil være en lokal vurdering på den enkelte erhvervsskole
om grundforløbsprøver, svendeprøver m.v. afholdes som normalt, eller
om det som følge af iværksatte foranstaltninger mod covid-19 konkret er
nødvendigt at fravige reglerne om prøvens tilrettelæggelse, herunder eventuelt at udskyde eller aflyse en prøve.
 På AMU afholdes alle prøver. For udbydere af AMU vil det være en lokal
vurdering, om det på grund af iværksatte foranstaltninger mod covid-19
konkret er nødvendigt, at en AMU-prøve afholdes virtuelt, udskydes eller
aflyses. Muligheden for anvendelsen af nødprøvereglerne gælder kun, såfremt andre myndigheders regulering ikke forhindrer dette, hvilket typisk
vil være gældende for certifikatområdet, hvorfor disse prøver fortsat gennemføres ved fremmøde.
 På FVU afholdes løbende prøver i dansk trin 4 og matematik trin 2. Øvrige prøver er aflyst. Hvis en prøve på dansk trin 4 eller matematik trin 2
som følge af iværksatte foranstaltninger mod covid-19 ikke kan afholdes
på det planlagte tidspunkt vælger deltageren, om prøven aflyses eller udskydes.
 På FGU aflyses alle prøver.
Bekendtgørelserne om prøver med løbende prøvetermin findes her for erhvervsuddannelserne og AMU samt her for FGU og FVU. For yderligere information henvises til spørgsmål/svar på www.uvm.dk/corona. [Link indsættes, når bekendtgørelserne er udstedt]
For prøver med fast prøvetermin, dvs. grundskolen og de gymnasiale uddannelser henvises til grundskolenødprøvebekendtgørelsen og gymnasienødprøvebekendtgørelsen samt spørgsmål/svar på www.uvm.dk/corona.
For prøver på almen voksenuddannelse gælder, at alle prøver ved sommerterminen 2020/21 er aflyst. Selvstuderende skal dog fortsat aflægge prøve. Der
henvises til AVU-nødprøvebekendtgørelsen og spørgsmål/svar på
www.uvm.dk/corona.

Anbefalinger for organiseringen af undervisning, prøver og andre
aktiviteter

Anbefalinger:
Der anbefales følgende om afstand:
 Elever, kursister og deltagere bør så vidt muligt følge den generelle anbefaling om to meters afstand til elever, kursister og deltagere fra andre stamklasser/hold. Inden for stamklassen/holdet kan den generelle anbefaling
om to meters afstand fraviges. Elever kursister og deltagere kan, når undervisningens tilrettelæggelse forudsætter det, deltage i valghold i den uge,
de har fremmøde. Her forudsættes der, at der holdes to meters afstand til
elever, kursister og deltagere fra andre stamklasser/hold, og at der er skærpet opmærksomhed på hygiejne og udluftning
 Den generelle anbefaling om at holde mindst to meters afstand bør, ved
afholdelse af certifikatkurser, følges i videst muligt omfang. Der kan dog
være situationer, hvor det er umuligt, fx ved køretimer, hvor anbefalingen
kan fraviges. Her anbefales anvendelse af mundbind/visir under hele kursets gennemførelse og særlig opmærksomhed på overholdelse af smitteforebyggende tiltag, herunder ved at følge opfordringen til at lade sig teste to
gange om ugen. Se særskilt afsnit herom.
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 Visse elever, kursister og deltagere er ikke omfattet af den generelle anbefaling om mindst to meters afstand uden for faste stamklasse/hold. Det
drejer sig fx om elever på STU og TAMU samt elever, hvor helt særlige
sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos den pågældende
begrunder dette. Der opfordres i stedet til, at disse elever, kursister og deltagere har undervisning og andre aktiviteter i mindre faste grupper.
 Den generelle anbefaling om at holde mindst to meters afstand bør i videst muligt omfang følges ved afholdelse af de prøver, som ikke er aflyst.
Prøverne kan undtagelsesvist afvikles uden overholdelse af anbefalingen,
hvis prøveformen umuliggør overholdelse heraf.
 Personale bør så vidt muligt holde minimum to meters afstand til kollegaer, herunder fx på gangarealer, lærerværelser, i mødelokaler m.v. og til
første række af elever/kursister/deltagere ved tavleundervisning.
Der anbefales følgende om aktiviteter på tværs:
 Der er fokus på ikke at gennemføre aktiviteter på tværs af klasser mv. Det
gælder såvel udendørs og indendørs undervisning samt andre aktiviteter.
 Lærerne bør have ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne, når de skifter klasse.
 Ikke-aflyste prøver, eksamener m.v. vil kunne tilrettelægges med tværgående sammensætning, hvis sådanne almindeligvis tilrettelægges på denne
måde. Institutionen bør dog bestræbe sig på, at prøver, eksamener m.v. så
vidt muligt gennemføres uden tværgående sammensætning.
 Der kan i overensstemmelse med anbefalingen om ikke at gennemføre aktiviteter på tværs af klasser, eventuelt etableres nye, faste hold bestående af
elever, kursister og deltagere, hvis normale klasser/klassekammerater er
sendt hjem og modtager nødundervisning uden samlet fysisk tilstedeværelse. Det kan fx være elever, kursister og deltagere, der møder på institutionen, fordi de har helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov. Det anbefales, at de pågældende i så fald ikke blandes på tværs
af disse nye, faste hold.
 For kostafdelinger og skolehjem på ungdomsuddannelser m.v. skal anbefalingen om ikke at gennemføre aktiviteter på tværs af klasser forstås således,
at institutionen bør bestræbe sig på at begrænse elevaktiviteter på tværs
mest muligt.
 Fsva. elever og kursister på STU, TAMU og i specialundervisning anbefales det, at kontakten på tværs af klasser minimeres. Det er dog fortsat muligt at gennemføre fx valghold, såfremt dette vurderes nødvendigt af hensyn til undervisningens gennemførsel.
Der er følgende øvrige anbefalinger:
 Undervisning i fag eller dele af fag, hvor der er stor risiko for dråbesmitte,
fx indendørs idræt og musik udskydes. Alternativt kan undervisningen aflyses. Udendørs idræt kan afholdes med skærpet fokus på afstand og hygiejne. Elever og kursister på STU, TAMU og i specialundervisning er ikke
omfattet af denne anbefaling.
 Sang og råb bør generelt begrænses, da der er øget risiko for dråbesmitte
ved aktiviteter med kraftig udånding. Hvis der arrangeres aktiviteter, der
indebærer sang, bør der holdes mindst to meters afstand imellem både elever og personale. Derudover anbefales det, at sangaktiviteterne foregår inden for klassen/den faste gruppe. Hvis sangaktiviteten foregår i større forsamlinger, bør det foregå udendørs med opdeling i klasser/faste grupper
og med mindst to meters afstand imellem både elever og personale – også
inden for klassen/gruppen.
 Spisning foregår klassevist/holdvist og ikke på indendørs fællesarealer.
 Der er skærpet opmærksomhed på ikke at møde op med symptomer på
sygdom samt på håndhygiejne, rengøring, afstand mv.
 Møder mellem ledere, lærere m.v. og øvrigt personale bør afholdes virtuelt.
 Der bør tages særligt hensyn til personale, der kan være i øget risiko for alvorligt forløb med COVID-19, i tilrettelæggelse af den enkeltes arbejde og
fx indretning af arbejdspladsen.

Test af elever, kursister,
deltagere og personale
Mundbind og visir

Generelt:
Det anbefales, at der er fokus på dialog med elever på ungdomsuddannelser
om at være ung under covid-19, herunder om hvordan man kan skabe fællesskaber samtidig med, at anbefalinger og restriktioner overholdes.
Der henvises til særskilte retningslinjer om test.
Regler
 Elever, kursister og deltagere skal bære mundbind eller visir indendørs på
institutionen. Kravet gælder ikke, når eleven, kursisten eller deltageren
medvirker i undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, værksteder m.v., eller hvis de kun er sammen med elever, kursister og
deltagere fra deres stamklasse eller –hold eller fra deres hus-, familie- og
primærgruppe el.lign. fsva. kostafdelinger. Elever, kursister og deltagere
skal heller ikke anvende mundbind/visir ved prøveaflæggelse. Desuden
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Regulering af nødundervisning mv.

gælder de øvrige generelle regler om, hvornår mundbind/visir kan fjernes
helt eller delvist, fx hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det.
 Lærere, undervisere, oplægsholdere, medarbejdere, besøgende og andre
personer, der er tilknyttet den pågældende uddannelsesinstitution m.v. skal
bære mundbind eller visir indendørs på institutionen, medmindre de ikke
har kontakt til andre personer eller opholder sig i et aflukket rum eller bag
en afskærmning, hvortil elever, kursister, deltagere og besøgende ikke har
adgang. Kravet gælder heller ikke for lærere og undervisere m.v., som den
pågældende dag underviser to eller færre klasser eller hold, når de gennemfører undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler,
idrætslokaler, værksteder, klinikker og laboratorier m.v.
 Lærere, undervisere og andre personer tilknyttet uddannelsesinstitutionen
har ret til at anvende mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs på
uddannelsesinstitutionen m.v.
Regler:
Institutioner, der nødunderviser, skal følge reglerne om nødundervisning, jf.
dagtilbud- og nødundervisningsbekendtgørelsen.
For grupper, der er undtaget for hjemsendelse, overgås til nødundervisning,
hvis det ikke er muligt inden for de gældende sundhedsfaglige anbefalinger og
restriktioner at give elever, kursister og deltagere almindelig undervisning. For
kost- og skolehjemelever, der ikke er hjemsendt, betyder dette også, at institutionen i sådanne tilfælde skal overgå til nødundervisning uden kost- eller skolehjemelevens fysiske tilstedeværelse i de sædvanelige undervisningslokaler,
men derimod på kostafdelingen eller skolehjemmet.
For elever, kursister og deltagere, som er undtaget fra hjemsendelse, gælder, at
de også er undtaget fra hjemsendelse fra tilhørende kostskoleafdeling eller
skolehjem.
Børne- og undervisningsministeren fritager foreløbigt alle institutioner fra at
indberette til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, når de følger nødundervisningsreglerne. Hvis institutionen igen kan give almindelig undervisning
samtidig med, at institutionen uden behov for særlige tiltag kan følge relevante
sundhedsfaglige anbefalinger og retningslinjer som følge af covid-19, ophører
pligten til at give nødundervisning.
Opfordringen til at gennemføre undervisning og aktiviteter i mindre, faste
grupper for elever, som er undtaget for hjemsendelse (jf. Regler og anbefalinger
for organiseringen af undervisning og andre aktiviteter), kan lokalt – alt efter fysiske
rammer, lokaleforhold, indretning mv. – medføre behov for at overgå til
nødundervisning.
Skoler, der ikke som udgangspunkt er overgået til nødundervisning som følge
af overholdelse af foranstaltninger eller sundhedsfaglige anbefalinger mod covid-19, kan overgå til nødundervisning, hvis lærerfravær og/eller elevfravær er
så omfattende (fx pga. sygdomsudbrud med covid-19 og deraf følgende hjemsendelser mv.), at normal undervisning ikke kan gennemføres.
Skoler, som ikke er omfattet af nødundervisning, kan omlægge den almindelige undervisning frem til sommerferien 2021 ud fra hensynet til varetagelse af
uddannelsens, fagets eller tilbuddets formål. Der henvises til bekendtgørelse
om undervisning, herunder omlagt undervisning, i skoleåret 2020/21 i tilfælde, hvor der ikke er nødundervisning som led i forebyggelse og afhjælpning
i forbindelse med covid-19.

Elevers, kursisters og
deltageres deltagelse i
undervisning, herunder
nødundervisning

Anbefalinger:
På EMU – Danmarks læringsportal findes der gode råd til undervisningen.
Regler:
For alle institutioner gælder følgende:
 Alle elever, kursister og deltagere skal deltage i den undervisning, de har
pligt til at deltage i, herunder nødundervisning. Det gælder uanset om undervisningen/nødundervisningen foregår med eller uden fysisk tilstedeværelse på institutionen.
 For elever, kursister og deltagere, der fortsat skal møde frem til fysisk undervisning, gælder det, at en sådan elev, kursist eller deltager, såfremt det
konkret og individuelt er vurderet, at den pågældende alligevel ikke skal
møde frem til fysisk undervisning, men skal blive hjemme, skal modtage
nødundervisning. Det gælder fx elever, kursister og deltagere, der er hjemsendt med symptomer på covid-19, afventer testsvar eller er vurderet som
nær kontakt.
 Elever på STU er undtaget fra hjemsendelse og skal derfor som udgangspunkt modtage undervisning fysisk på uddannelsesinstitutionen, jf. ovenfor. Det er dog muligt individuelt af aftale en anden tilrettelæggelsesform fx
fjernundervisning, hvis fx forældre/den unge ønsker dette, og institutionens ledelse vurderer dette hensigtsmæssigt. Det er en forudsætning herfor, at tilrettelæggelsen kan ske i overensstemmelse med forløbsplanen,
samt at eleven fortsat modtager undervisning.
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