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Interessenter på STU-området

Kære STU-udbydere, undervisere og kommuner

I den aktuelle situation med COVID-19 er det afgørende, at børn, unge 

og voksne i sårbare og udsatte positioner eller med specifikke vanske-

ligheder har adgang til så normal undervisning som overhovedet muligt. 

Det er afgørende, at vi står sammen om at gøre alt, hvad der er muligt, 

for at give netop dem mest mulig trivsel, læring og stabilitet i hverdagen. 

Samtidig er det vigtigt, at undervisningen sker under trygge forhold for 

elever og medarbejdere.

Retningslinjerne på ungdomsuddannelsesområdet er derfor blevet juste-

ret for at tydeliggøre de muligheder, der er for lokal fleksibilitet mht at 

sikre tryghed for de elever og lærere, der er fysisk til stede på skolerne. 

Retningslinjerne findes på uvm.dk/corona.

Vi er enige om, at det er vigtigt, at specialtilbud og tilbud målrettet sår-

bare børn og unge og voksne er åbne på trods af COVID-19 – naturlig-

vis under forudsætning af, at sundhedsmyndighederne finder det forsvar-

ligt.

Det er fortsat sundhedsmyndighedernes vurdering, at børn, unge og 

voksne i sårbare og udsatte positioner eller med specifikke vanskelighe-

der på specialområdet og i STU kan undtages fra nedlukningen. Det er 

dog helt naturligt, at det kan skabe utryghed, at disse tilbud holdes åbent, 

når store dele af samfundet i øvrigt er lukket ned.

Derudover fremgår det af anbefalingerne i de nye retningslinjerne, at ele-

ver på STU ikke omfattet af den generelle anbefaling om mindst 2 me-

ters afstand. Der opfordres i stedet til, at disse elever har undervisning og 

andre aktiviteter i mindre og faste grupper, så vidt muligt med faste med-

arbejdere per gruppe, og at dette er udgangspunktet for aktiviteterne. 

Det anbefales desuden, 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.
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Justeringen af retningslinjerne tydeliggør endvidere regler og rammer for, 

hvornår skolelederne – gerne under inddragelse af medarbejderrepræsen-

tanter samt institutionens bestyrelse (hvor der er en sådan) - lokalt kan 

træffe beslutninger om organisering af undervisningen, f.eks. i forhold til 

nødundervisning. Her gælder det bl.a.:

• At der kan være behov for at overgå til nødundervisning, hvis læ-

rerfravær og/eller elevfravær er så omfattende, at normal under-

visning ikke kan gennemføres.

• At der lokalt – f.eks. som følge af fysiske rammer, lokaleforhold, 

indretning mv. – kan være behov for at overgå til nødundervis-

ning for at overholde anbefalingerne om at gennemføre under-

visning og aktiviteter i mindre, faste grupper mv.

• Nødundervisningen kan gennemføres med fysisk tilstedeværelse, 

som fjernundervisning og som en kombination heraf.

• Den undervisning, som nødundervisningen erstatter, medregnes 

ved opfyldelse af krav i lovgivningen om varighed af undervis-

ningen.

Samtidig er der er en vis lokal fleksibilitet inden for den almindelige 

STU-lovgivning, som gør, at institutionen og kommunen kan tage hen-

syn til enkelte elever. Såfremt forældre og/eller elever fx er meget ner-

vøse for en elevs sundhed og derfor ønsker, at eleven ikke modtager fy-

sisk undervisning på en institution, kan forældre/elev gå i dialog med 

kommunen og institutionen herom. Kommunen og institutionen vurde-

rer herefter, om det er det bedste for eleven, og der indgås eventuelt en 

konkret aftale om dette lokalt. Ændret tilrettelæggelse skal være i over-

ensstemmelse med forløbsplanen, og eleven skal fortsat modtage under-

visning, fx ved at deltage i fjernundervisning, løse opgaver, ”tjekke ind” 

med personalet på tilbuddet mv.

På skolerne og institutionerne er det også fortsat vigtigt, at der er fokus 

på at overholde de sundhedsfaglige anbefalinger i forhold til rengøring I 

forlængelse heraf har regeringen tilkendegivet, at kommunale nettomer-

udgifter til håndtering af COVID-19, herunder fx til rengøring, vil blive 

dækket i både 2020 og 2021.

Som nævnt er det en central prioritet for regeringen, at børn, unge og 

voksne i sårbare og udsatte positioner eller med specifikke vanskelighe-

der hjælpes bedst muligt gennem perioderne med nedlukning og restrik-

tioner. For at dette kan lykkes, er det vigtigt, at ledelsen, lærerne, pæda-

gogerne, øvrige ansatte, bestyrelsen, forvaltningen og relevante organisa-

tioner mv. har et godt samarbejde om, hvordan det kan blive så trygt 

som muligt for personale og elever at have deres daglige gang på skolen.
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Nogle steder vil man måske vælge at tage alternative lokaler i brug for at 

skabe mere plads, mens man andre steder vil anbefale øget brug af 

mundbind.

De bedste løsninger kan kun findes lokalt. Vi håber derfor, at I vil være 

med til at sikre børn og unge i sårbare og udsatte positioner eller med 

specifikke vanskeligheder mest muligt læring, tryghed og stabilitet i hver-

dagen.

I det arbejde bistår Børne og Undervisningsministeriet med råd og vej-

ledning bl.a. gennem vores spørgsmål-svar-sektion om håndtering af 

COVID-19 på uvm.dk samt via ministeriets hotline, der kan kontaktes 

på tlf. 7080 6707.

Med venlig hilsen

Pernille Rosenkrantz-Theil, 

KL, DLF 
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