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Kære institutionsledere  

 

Børne- og Undervisningsministeriet har modtaget en række henvendelser 

vedrørende håndtering af fravær for elever, kursister og deltagere, der er 

omfattet af en anbefaling om selvisolation grundet COVID-19. Udfor-

dringen er at sikre, at ingen smittede elever eller nære kontakter til smit-

tede møder frem på institutionerne af frygt for at oparbejde fravær eller 

fagligt komme bagud i undervisningen. Jeg vil med dette brev opfordre 

til at udnytte de muligheder, der er, så vi både sikrer, at smittede elever 

bliver hjemme og samtidig får leveret mest muligt undervisning i den 

kommende tid, indtil epidemien igen forventes at klinge af. 

 

Eftersom der er tale om en sundhedsfaglig anbefaling, skal fravær grundet 

COVID-19 hånderes inden for den almindelige lovgivning, der gælder 

for de enkelte uddannelser og de enkelte typer af undervisning. Elever, 

kursister og deltagere, der er i selvisolation, skal derfor som udgangs-

punkt registreres som fraværende efter gældende regler. Men eftersom 

COVID-19 udgør en særlig omstændighed, vil jeg opfordre til, at co-

ronarelateret fravær blandt elever, kursister og deltagere ikke bliver sank-

tioneret - og at I melder klart ud herom, så ingen elev, kursist eller delta-

ger føler sig presset til at møde frem som smittet eller nær kontakt.  

 

Elever, kursister og deltagere, der er fraværende fra den fysiske undervis-

ning grundet COVID-19, kan tilbydes fjernundervisning. Det vil jeg op-

fordre til, at I gør, i det omfang det er muligt, så vi sikrer maksimalt om-

fang af undervisning til så mange som muligt - også i en situation, hvor 

en del elever, kursister og deltager kan være hjemme i isolation, men el-

lers være friske og i stand til at deltage i og få udbytte af undervisning. 

Fjernundervisning kan fx tilbydes gennem hjemmeopgaver med supervi-

sion og/eller i form af videoopkobling til klasse- eller holdundervisning, 

der gennemføres fysisk. Såfremt en elev, kursist eller deltager modtager 

og deltager aktivt i fjernundervisning, skal den pågældende ikke registre-

res som fraværende.  
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Der er nærmere information om regler for fjernundervisning og fra-

værksregistrering i spørgsmål/svar på uvm.dk. 

 

For at understøtte jeres adgang til at tilbyde fjernundervisning til elever, 

kursister og deltagere i selvisolation giver Børne- og Undervisningsmini-

steriet med Bekendtgørelse om tilskud til ekstraordinær fjernundervisning på ud-

dannelsesinstitutioner mv. som følge af smittesituationen med covid-19 midlertidigt 

adgang til at fravige gældende loft for fjernundervisning til fuld taxame-

tertakst.  

 

Adgangen til at fravige loftet for fjernundervisning med fuld taxameter-

takst fordrer, at COVID-19 er kategoriseret som en samfundskritisk syg-

dom, hvilket foreløbigt er tilfældet til og med den 4. februar 2022, samt 

at I lokalt vurderer, at fravær grundet COVID-19 i helt ekstraordinære 

tilfælde nødvendiggør hjemsendelse af hele klasser eller hold fra under-

visning til fjernundervisning. Muligheden vedrører en således ekstraordi-

nær omlægning af fysisk undervisning til fjernundervisning. 

 

Jeg håber, at I vil følge mine opfordringer, så elever, kursister og delta-

gere kan modtage mest muligt undervisning i den nuværende situation 

med høje smittetal og deraf følgende fravær fra fysisk fremmøde.  

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen

