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Kære undervisere, vejledere, administrativt personale og ledere  

 

Tak for jeres kæmpe indsats. Nedlukning af ungdoms- og voksenuddan-

nelserne, genåbning og restriktionerne er en kæmpe opgave. I skal med 

kort varsel være klar til at ændre undervisning og aktiviteter i overens-

stemmelse med nye regler og retningslinjer. Det er et slidsomt og kræ-

vende arbejde, men opgaven bliver løftet. 

 

Vi har som samfund et fælles ansvar for at få vores unge og voksne 

igennem den her krise. De mindste elever er nu kommet tilbage i skolen 

til deres undervisere og til kammeraterne, men det er indtil videre des-

værre kun muligt at åbne gradvist og kontrolleret for uddannelsesinstitu-

tionerne for unge og voksne på udvalgte landsdele i Nord- og Vestjylland 

samt på Bornholm. 

 

Vi deler jeres bekymringer om, at mistrivsel er en realitet for mange unge 

og voksne. Nedlukningen har størst konsekvenser for dem, som i forve-

jen har det svært. Men som I ved, er det ikke kun de mest udsatte eller 

fagligt svage elever, der er ramt af de lange dage hjemme, langt fra ven-

nerne og deres undervisere. De unge, der ellers normalt trives eller er 

fagligt stærke, bliver også kede af det eller ramt af ensomhed og utryg-

hed.  

 

Politisk aftale for at styrke trivsel for børn, unge og voksne 

Derfor har regeringen netop indgået en bred politisk aftale med Venstre, 

Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, 

Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternati-

vet og Frie Grønne om indsatser for at styrke trivsel for børn, unge og 

voksne. Der afsættes i alt 88 mio. kr. til initiativer inden for rammerne af 

trivselsindsatserne, heraf 10 mio. kr. til elevråd. Det svarer til, at hver 

elevråd kan få et selvstændigt beløb på omtrent 3.000 kr. (ét pr sko-

le/uddannelsesinstitution) til at understøtte trivsel for elever og kursister.  

Derudover er det aftalt her og nu – mens skoler og uddannelsesinstituti-

oner er lukket delvist eller helt ned – at der bliver åbnet for kortere fysi-
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ske møder (trivselsgrupper), hvor op til fire elever kan mødes i faste 

grupper med en underviser under forsvarlig afstand mv. I kan læse mere 

om aftalens konkrete initiativer via linket til uvm.dk.  

 

Vi sender samtidig et brev til elever og kursister på ungdoms- og vok-

senuddannelserne, som vi håber, at I vil videreformidle. Vi vil gøre dem 

opmærksomme på værdien af at støtte hinanden og opfordre dem til at 

kontakte deres undervisere, vejledere eller uddannelsessted, hvis de har 

mistet motivationen eller trives dårligt. Derudover fortæller vi om de 

rådgivningstilbud, som eventuelt kan benyttes, hvis de oplever tegn på 

mistrivsel.  

 

Til sidst vil vi igen takke for den kæmpestore indsats, som I har leveret i 

den her svære tid. I har trukket et tungt læs i lang tid, og det er vi rigtig 

mange, der er taknemmelige for.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 

Børne- og undervisningsminister 

 

Astrid Krag 

Social- og ældreminister 

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/feb/210218-nye-indsatser-skal-styrke-faglighed-og-trivsel

