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Håndtering af smittetilfælde

Retningslinjer og anbefalinger er gældende fra og med den 29. november
2021.
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.
Uddannelsesinstitutioner opfordres til at følge Sundhedsstyrelsen generelle
anbefalinger om forebyggelse af smittespredning, som beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning ’COVID-19: Forebyggelse af smittespredning’.
Der gøres opmærksom på, at alle aktiviteter, der er forbundet med skoler og
institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område, er undtaget fra
Sundhedsstyrelsens generelle afstandsanbefalinger.
Anbefaling:
Uddannelsesinstitutioner opfordres til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hjemsendelse, smitteopsporing og testning ved mistanke og/eller
konstateret smitte, som beskrevet i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for
Opsporing og håndtering af nære kontakter.
Uddannelsesinstitutioner kan afvise at modtage elever, der er testet positive
for eller har symptomer på COVID-19.
Institutionen kan kun opfordre elever, kursister og deltagere, der er identificeret som nære kontakter, til at blive hjemme. Skolen kan ikke afvise elever,
kursister og deltagere, der ikke følger opfordringen og møder frem. Ligesom
skolen heller ikke kan kræve, at eleven, kursisten og deltageren bliver
hjemme. Hvis eleven ikke følger opfordringen om at blive hjemme, kan skolen ikke nægte eleven adgang til undervisning på institutionen.
Hvis en elev efterkommer institutionens opfordring til at blive hjemme,
fordi eleven er nær kontakt til en smittet, kan uddannelsesinstitutionen tilbyde undervisning i form af fx hjemmeopgaver.

Fraværsregistrering

Nære kontakter, som er færdigvaccinerede eller har været smittet med coronavirus inden for de seneste 6 måneder, behøver ikke at gå i selvisolation.
Der henvises til Sundhedsstyrelsens pjece 'Til dig, der er nær kontakt til en
person, der er testet positiv for ny coronavirus'.
Registrering af fravær sker efter bestemmelserne i de regler, der gælder for
den pågældende uddannelse.
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Retningslinjer og anbefalinger for ungdoms- og
voksenuddannelser
Coronapas for elever,
kursister, deltagere og
besøgende mv.

Der er krav om forevisning af gyldigt coronapas for elever, kursister, deltagere og besøgende samt andre personer end ansatte med tilknytning til institutionen på følgende uddannelser:
 Gymnasiale uddannelser, inkl. internationale gymnasiale uddannelser
 Erhvervsuddannelser
 FGU
 Ordblindeundervisning (obu), Forberedende Voksenundervisning (FVU),
Almen Voksenuddannelse (AVU), hf-enkeltfag, Gymnasiale Suppleringskurser (GSK), Gymnasiale Indslusningskurser (GIF) samt Supplerende
Overbygningsforløb (SOF)
 AMU
 TAMU
Krav om coronapas gælder ikke for:
 Elever på ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) samt
personer, som er henvist til undervisning efter lov om specialundervisning for voksne.
 Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et
kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en
covid-19-test.
 Personer under 15 år.
 Personer, der af skolen eller institutionen ikke vurderes at være omfattet
af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om selvisolation af smittede,
selvom personen har et positivt testresultat af en PCR-test, der er mindre
end 14 dage gammelt.
Skolen eller uddannelsesinstitutionen skal mindst to gange ugentligt gennemføre stikprøvekontrol af, at eleverne, kursisterne, deltagerne, de besøgende mv. har et gyldigt coronapas. Såfremt de ikke kan fremvise et gyldigt
coronapas, kan de bortvises.
Skolen eller uddannelsesinstitutionen kan ikke tilbyde nødundervisning til
elever, kursister eller deltagere, som ikke kan fremvise gyldigt coronapas.

Coronapas for ansatte

Påbud fra Styrelsen for
Patientsikkerhed

Den enkelte institution skal pålægge de ansatte at forevise coronapas i overensstemmelse med Medarbejder- og Kompetencestyrelsens ’Cirkulære om
forevisning af coronapas, test for covid-19 mv. på det statslige overenskomst- og aftaleområde’.
Om regler:
Styrelsen for Patientsikkerhed kan 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.
Der er ikke særskilte tiltag/anbefalinger ved høj, lokal smitte på ungdomsog voksenuddannelsesområdet, som erstatning for den automatiske nedlukningsmodel, ligesom der er på dagtilbuds- og grundskoleområdet.
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Retningslinjer og anbefalinger for ungdoms- og
voksenuddannelser
Om regulering af undervisning, herunder
nødundervisning

Om regler:
Uddannelsesinstitutioner omfattet af vejledningen skal undervise efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen.
Udvidede frihedsgrader i skoleåret 2021/2022
I skoleåret 2021/22 har de gymnasiale uddannelser frihed til at flytte timer i
de obligatoriske fag, der skal indgå i grundforløbet, som fx engelsk og samfundsfag til et senere tidspunkt og dermed prioritere mellem fagene i forhold til elevernes behov for at sikre ekstra undervisning med et fagligt løft i
de fag, hvor det lokalt vurderes at være nødvendigt. Der kan anvendes timer
fra elevernes individuelle timepulje, hvormed timerne til det faglige løft supplerer de enkelte fags samlede timetal. Anvendelse af timer fra timepuljen giver ligeledes mulighed for en ekstra indsats for nye elever på den to-årige hf.
Erhvervsuddannelserne har mulighed for op til én supplerende undervisningsuge i erhvervsuddannelsernes hovedforløb frem til 31. december 2021
til fagligt løft som følge af manglende praktisk undervisning i skoleperioderne. Der gælder særlige muligheder på fodterapeutuddannelsen. Ligeledes
er der en midlertidig suspension af reglen om antal optagelsesforsøg på
grundforløbets 2. del for elever, som har påbegyndt tredje GF2-forløb i 1.
halvår 2021. For FGU-elever kan der under nærmere betingelser, herunder
koordinering og godkendelse af kommunen, ske forlængelse af FGU-elevers
uddannelse, der rækker ud over de toårs maksimale varighed.
Nødundervisning
Uddannelsesinstitutionen har pligt til at iværksætte nødundervisning, når den
for at følge sundhedsfaglige påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed er nødt
til at iværksætte foranstaltninger, der helt eller delvist forhindrer almindelig
undervisning. Skolen er alene forpligtet til at give nødundervisning ved påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed og må ikke iværksætte nødundervisning alene på baggrund af sundhedsfaglige anbefalinger og retningslinjer.Nødundervisning kan dog kun iværksættes, hvis uddannelsesinstitutionen
ikke ved mindre vidtgående foranstaltninger mod COVID-19 kan give almindelig undervisning. Det kan fx være ændrede mødetider og opdeling af
hold/klasser i mindre enheder. Uddannelsesinstitutioner, der nødunderviser,
skal følge reglerne om nødundervisning, jf. dagtilbud- og nødundervisningsbekendtgørelsen.
Der skal ikke ske indberetning til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, når
der iværksættes nødundervisning.
Anbefalinger:
På EMU – Danmarks læringsportal findes der gode råd til undervisningen.
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