
 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

      
  

 
   

   
   

 

 

        
        
      

      
      

 
 
 
 

  
 

            
            

              
      

 
          

                
             

             
         

          
          
          

           
 

         
             

              
           

             
               

            
         
 

 
         

           
           

                
        

         
           

        

Til offentlige gymnasier, udbydere af erhvervsuddannelser, offentlige og 
private udbydere af AMU, private gymnasier, herunder tilhørende kostaf-
delinger på ungdoms- og voksenuddannelser, voksenuddannelsescentre 
og deres driftsoverenskomstparter, TAMU, udbydere af specialundervis-
ning for voksne, FGU og STU. 

Kære uddannelsesinstitutioner 

Vi ser en bekymrende stigning i antallet af covid-19-smittede i hele landet. 
Heldigvis er vi ikke der, hvor vi igen skal til at lukke uddannelsesinstituti-
onerne. Men for at undgå, at vi kommer derhen, er det nødvendigt at tage 
særlige forholdsregler hver eneste dag. 

På jeres område er retningslinjerne ikke ændret siden sommerferien. Men 
vi vil opfordre jer til at se på retningslinjerne igen og følge op på, om de 
efterleves hos jer. Det er afgørende for at undgå, at smitten spredes. Det 
betyder bl.a., at der vedvarende skal være et stort fokus på rengøring og 
hygiejne. I juni måned udbetalte Børne- og Undervisningsministeriet 75 
mio. kr. til institutionerne på ungdoms- og voksenuddannelserne, FGU og 
TAMU, som skal anvendes til ekstra rengøring i 2020. Kommunale insti-
tutioner blev håndteret med aftalen om kommunernes økonomi fra maj 
2020. Der er derfor afsat penge til ekstra rengørings- og hygiejnetiltag. 

Samtidig er der på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet mv. indført 
krav om visir/mundbind i visse situationer. Det er aftalt med KL, at de 
elever, der ikke vurderer, at de har råd til at anskaffe mundbind selv, kan 
henvende sig til deres kommune og få mundbind udleveret. Det tager 
lidt tid at nå ud til alle borgerservicecentre. Både KL og regeringen er 
helt opmærksomme på det. Det kan også være en god ide, at sørge for, at 
mødeaktiviteten – både på skolen og med andre skoler – mellem lærere, 
ledelse og andre personalegrupper begrænses, deles op eller gennemføres 
virtuelt. 

Derudover skal brobygning og introduktionskurser i dette skoleår ikke 
gennemføres på almindelig vis, dvs. at elever på landets grundskoler ikke 
skal møde fysisk frem på ungdomsuddannelserne. Vi må i år finde alter-
native løsninger til at sikre, at de unge også i år får et solidt kendskab til 
mulighederne på ungdomsuddannelserne. I den udstrækning, det er prak-
tisk muligt, skal de aflyste introduktionskurser og brobygningsforløb med 
fysisk fremmøde erstattes af enten virtuelle forløb, eller forløb hvor en 
eller flere undervisere eller elever fra en ungdomsuddannelsesinstitution 
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besøger elevens grundskole. Det vil blive drøftet nærmere med de rele-
vante interessenter og Folketingets partier, hvordan de alternative forløb 
bedst kan finde sted. 

Stigningen i antallet af smittede betyder også, at vi vil se flere tilfælde af, 
at medarbejdere, elever og kursister hjemsendes, fordi der opstår smitte-
tilfælde eller begrundet mistanke herom. Vi anerkender, at det kan udfor-
dre dagligdagen. Ikke desto mindre er det vigtigt, at elever og kursister får 
den nødundervisning, de har krav på, når de bliver hjemsendt, samt at I 
gennem hyppig kontakt sikrer, at især de udsatte unge og voksne får den 
støtte, de har brug for. 

Jeg vil benytte lejligheden til endnu engang at understrege, at regeringen 
er dybt imponeret over de kreative løsninger, som vi så i foråret. Vi er sikre 
på, at I fortsat vil være kreative og arbejde lige så hårdt for, at elever og 
kursister kan sikres de bedst mulige betingelser for uddannelse af høj kva-
litet under de nuværende omstændigheder her i efteråret og vinteren. 

Det bliver en anderledes hverdag. Men vi har stor tiltro til, at det er en 
opgave, som I kan løfte sammen. 

Med venlig hilsen 

Pernille Rosenkrantz-Theil 

2 


