2. rul FAQ om nye restriktioner i 38 kommuner.
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Side/tema

Spørgsmål

Svar

Særligt for storbyer og dele af
Sjælland

Skal elever i skolepraktik
hjemsendes?

Ja, elever i skolepraktik i de berørte kommuner skal hjemsendes og modtage
nødundervisning. Eleverne må godt møde op på lærepladsen, hvis ikke
medarbejderne her er hjemsendt.

Skal skolerne give
kompenserende
undervisning efter
juleferien?

Når pligten til at give nødundervisning ophører, skal skolerne ikke give
erstatningsundervisning. Skolens leder kan dog vurdere, om der for en eller flere
elever undtagelsesvist er behov for at give supplerende undervisning eller anden
faglig støtte. Skolerne skal gennemføre nødundervisning for elever med henblik
på, at eleverne i videst muligt omfang får det udbytte af undervisningen på det
pågældende klassetrin, som de under normale omstændigheder ville have fået.

Ungdoms- og
voksenuddannelser
Praktik og skolepraktik
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Særligt for storbyer og dele af
Sjælland
Ungdoms- og
voksenuddannelser samt
grundskoler
Nødundervisning
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Særligt for storbyer og dele af
Sjælland
Ungdoms- og
voksenuddannelser samt
grundskoler
Nødundervisning

Den undervisning, som nødundervisningen erstatter, medregnes ved opfyldelse
af krav i lovgivningen om varighed af undervisningen.
Hvilke krav er der til
nødundervisningen?

Nødundervisningen skal i videst muligt omfang svare til den almindelige
undervisning og så vidt muligt kompensere for afbruddet i den almindelige
undervisning.
Nødundervisning tilrettelægges efter den enkelte elevs/kursists behov i den
udstrækning, dette er praktisk muligt i den ekstraordinære situation. Dette gælder
særligt i de situationer nødundervisning iværksættes fx på grund af smitteudbrud
på skoler og institutioner for elever med behov for specialundervisning og
specialpædagogisk støtte, elever med særlige støttebehov, tosprogede elever samt
elever på uddannelse for unge med særlige behov (STU). Det gælder også andre
elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte.
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Særligt for storbyer og dele af
Sjælland
Ungdoms- og
voksenuddannelser samt
grundskoler
Nødundervisning
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Særligt for storbyer og dele af
Sjælland
Ungdoms- og
voksenuddannelser samt
grundskoler

For hjemsendte elever/kursister kan nødundervisningen gives i form af
fjernundervisning og virtuel undervisning. En sådan nødundervisning kan
omfatte egen læring i hjemmet efter anvisning fra læreren ved brug af bøger og
andre relevante undervisningsmidler, inklusive digitale. Undervisningen kan også
indebære, at eleven/kursisten får hjemmeopgaver til digital aflevering og
efterfølgende bedømmelse og evaluering fra underviseren.
Kan de skoler og
Nej. Institutioner kan ikke selv vælge at lade elever, som må fremmøde, overgå til
institutioner, som har elever, fjernundervisning (som nødundervisning). Disse elever skal således som
der er undtaget fra
udgangspunkt have almindelig undervisning.
restriktionerne, vælge at
nødundervise disse?
De nye restriktioner og anbefalinger kan dog lokalt give anledning til, at
skolen/institutionen, selvom eleverne må møde frem, bliver nødt til at overgå til
nødundervisning. I tilfælde af smitteudbrud kan de alt efter omstændighederne
ligeledes blive forpligtet til at overgå til nødundervisning efter reglerne herfor.
Kan skoler og institutioner
tvinge elever til at modtage
undervisning fysisk på
skolen?

For de elever, deltagere eller kursister, som er omfattet af undtagelserne om
fysisk tilstedeværelse på skolen eller institutionen, gælder møde- og
deltagelsespligt efter de almindelige regler herom eller efter reglerne i
nødundervisningsbekendtgørelsen, hvis der er iværksat nødundervisning.
Manglende fremmøde vil skulle registreres som fravær.

Nødundervisning
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Særligt for storbyer og dele af
Sjælland
Grundskoler
Nødundervisning
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Særligt for storbyer og dele af
Sjælland

Kan der gennemføres musik Der skal fortsat undervises i idræt og musik i grundskolen.
og idrætsundervisning for de
elever i grundskolen, der
Ved sport og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt anbefales dog som hidtil øget
forsat har fysisk
opmærksomhed på hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.
undervisning?
Hvilke retningslinjer gælder
for de 60 kommuner, som
ikke er omfattet af de nye
restriktioner?

Her gælder de normale retningslinjer. De kan ses her:

Ungdoms- og
voksenuddannelser samt
grundskoler

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutionerom-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-ogretningslinjer

Retningslinjer og sårbare
elever

Der gælder endvidere regler vedrørende mundbind/visir gør sig gældende for
elever, lærere m.fl. Reglerne er forlænget til og med den 28. februar 2021. Der
henvises i øvrigt til særskilte spørgsmål/svar herom:
Fsva. ungdoms- og voksenuddannelserne: https://www.uvm.dk/aktuelt/ifokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid19/spoergsmaal-og-svar/tvaergaaende
Fsva. grundskolen: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-tiluddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-ogsvar/grundskolen
Sundhedsmyndighedernes anbefaling om, at dagtilbud, grundskoler,
fritidstilbud (SFO og klub mv.) og ungdoms- og voksenuddannelser aflyser
sociale arrangementer er desuden forlænget til og med den 28. februar 2021.
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Særligt for storbyer og dele af
Sjælland
Ungdoms- og
voksenuddannelser samt
grundskoler
Retningslinjer og sårbare
elever

Hvordan defineres sårbare
elever?

Sårbare elever skal fortsat møde fysisk frem på skolen eller institutionen, ligesom
skolefritidsordninger, fritidshjem og klubtilbud fortsat skal være åbne for sårbare
elever.
Sårbare elever omfatter:
- Elever, kursister og deltagere, hvis dette er begrundet i særlige sociale,
pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos eleven, kursisten eller
deltageren, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.
Herudover er en række elev og kursistgrupper undtaget på grund af særlige
hensyn og behov. Se særskilt FAQ og bekendtgørelse om lukning og genåbning samt
andre særlige restriktioner for skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. i forbindelse med af
håndtering af covid-19.
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Særligt for storbyer og dele af
Sjælland

Hvad gælder for sårbare
elever i kommuner omfattet
af de nye restriktioner?

Ungdoms- og
voksenuddannelser samt
grundskoler

Sårbare elever er undtaget de nye restriktioner om, at skolen eller institutionen
ikke må modtage elever, kursister og deltagere til fysisk tilstedeværelse på skolen
eller institutionen.
Når eleverne møder frem gælder de særlige anbefalinger for institutionen som
udgangspunkt også for disse elever. Det vil blandt andet sige, at
- Det anbefales, at der fortsat er fokus på ikke at gennemføre aktiviteter på
tværs af klasser mv. Det gælder såvel undervisning som andre aktiviteter.
- Det anbefales at udskyde undervisning i fag, hvor der er stor risiko for
dråbe-smitte, fx idræt og musik. Alternativt kan undervisningen aflyses.
Fag, der afsluttes med prøve til vinterterminen 2020/21, er ikke omfattet
af anbefalingen.

Retningslinjer og sårbare
elever

Elever og kursister på STU, TAMU, ASF-klasser, FGU og i specialundervisning
er ikke omfattet af disse anbefalinger. Dog anbefales det, at kontakten på tværs af
klasser også her minimeres i videst mulige omfang.
Det anbefales desuden, at:
- spisning foregår klassevist og ikke i fællesarealer.
- der er fokus på dialog med udskolingsklasser i grundskolen og med elever
på ungdomsuddannelser om at være ung under covid-19, herunder om
hvordan man kan skabe fællesskaber samtidig med, at anbefalinger og
restriktioner overholdes
- skærpet opmærksomhed på ikke at møde op med symptomer på sygdom
samt på håndhygiejne, rengøring, afstand mv.
- at institutionen ikke deltager i julegudstjenester.
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Særligt for storbyer og dele af
Sjælland
Grundskoler
Retningslinjer og sårbare
elever

Er ungdomsskolens tilbud
omfattet af hjemsendelse?

Ungdomsskolens heltidsundervisning er undtaget hjemsendelse, mens
ungdomsskolens fritidsundervisning m.v. ikke er undtaget.
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Særligt for storbyer og dele af
Sjælland

Er lærere og undervisere
omfattet af hjemsendelse?

Ungdoms- og
voksenuddannelser samt
grundskoler

For de øvrige elever, kursister og deltagere vil undervisningen overgå til
nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse, hvilket betyder, at skolen eller
institutionen skal tilrettelægge undervisningen herefter. Det er den enkelte skoles
eller institutions ledelse, som lokalt afgør, i hvilken udstrækning det er
nødvendigt eller hensigtsmæssigt, at lærere og undervisere er fysisk til stede på
skolen/institutionen, når de giver nødundervisning, hvor eleverne, kursisterne
eller deltagerne fysisk ikke må være til stede på skolen/institutionen.

Krydsning af
kommunegrænse
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Særligt for storbyer og dele af
Sjælland
Ungdoms- og
voksenuddannelser samt
grundskoler

Elever i 0.-4. klasse og sårbare børn, unge og voksne m.fl. skal fortsat møde
fysisk frem til undervisning på deres skoler og institutioner. Det kræver, at lærere
og undervisere også er til stede fysisk.

Eksamen og prøver skal ligeledes som hidtil afvikles ved eksaminatorens og
eksaminandens samtidige fysiske tilstedeværelse i samme lokale på skolen eller
institutionen. Censor kan dog deltage virtuelt, hvis dette vurderes at være mest
hensigtsmæssigt under de særlige omstændigheder i de 38 kommuner.
Må elever i de 38 kommuner Ja elever, som bor i en af de 38 kommuner, må gerne tage skole i en af de øvrige
tage til en af de øvrige
kommuner.
kommuner for at møde i
skole der?
Sundhedsmyndighederne opfordrer til, at man som borger tager særlige
forholdsregler, hvis man har bopæl i en af de berørte kommuner og vælger at
bevæge sig uden for de 38 kommuner; men man kan fortsat arbejde og deltage i
uddannelse i en anden kommune, selvom man bor i en af de 38 kommuner.

Krydsning af
kommunegrænse
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Særligt for storbyer og dele af
Sjælland
Grundskoler

Må lærere og undervisere
der bor i en af de 38
kommuner, men som
arbejder uden for en af de
38 kommuner fortsat møde
på arbejde og omvendt?

Ja. Lærere og undervisere, der bor i en af de 38 kommuner, vil fortsat kunne tage
på arbejde uden for de berørte kommuner, hvis de ikke arbejder hjemme, og
omvendt.

Krydsning af
kommunegrænse
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Særligt for storbyer og dele af
Sjælland
Grundskoler
Efterskoler, kostskoler mv.
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Særligt for storbyer og dele af
Sjælland
Grundskoler

176

Efterskoler, kostskoler mv
Særligt for storbyer og dele af
Sjælland
Ungdoms- og
voksenuddannelser
Kostafdelinger og skolehjem

Må elever på efterskoler, frie Ja. Elever på efterskoler frie fagskoler og kostafdelinger på frie- og privatskoler
fagskoler og kostafdelinger
kan fortsat være på skolen. Der henvises til særskilte retningslinjer herom [LINK
på frie- og privatskoler
AFVENTER OFFENTLIGGØRELSE AF NYE RETNINGSLINJER]
fortsat være fysisk til stede
på skolen?
Hvad gælder for elever og
kursister, som går på en
efterskole, fri fagskole eller
kostskole uden for en af de
38 kommuner, men som bor
i en af de 38 kommuner?
Må elever og kursister på
skolehjem og kostafdelinger
på ungdoms- og
voksenuddannelser fortsat
være fysisk til stede på deres
kostafdeling?

Elever, som bor i en af de 38 kommuner omfattet af de nye restriktioner, og går
på en efterskole, fri fagskole eller kostafdeling i andre kommuner end de 38, kan
forsat være fysisk tilstede på skolen.

Elever på kostafdelinger og skolehjem på ungdoms- og voksenuddannelser kan
fortsat bo på skolen.
Institutionerne kan vælge at gennemføre undervisning med fremmøde for de
elever, som bor på kostafdelinger og skolehjem på ungdoms- og
voksenuddannelser. Uddannelsesinstitutionen kan dog også i lyset af de indførte
foranstaltningerne, og hvor det er nødvendigt overgå til nødundervisning,
herunder fjernundervisning for de kost- og skolehjemselever, som fortsat bor på
kostafdelingen eller skolehjemmet.

