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Nyhedsbrev til grundskolesektoren ifm. COVID-19 (uge 19 og 20)
Børne- og Undervisningsministeriet sender et ugentligt nyhedsbrev til landets
grundskoler med nyt fra forskellige myndigheder i relation til COVID-19. I
nyhedsbrevet orienteres der om relevante politiske aftaler, retningslinjer, vejledninger, information samt nye spørgsmål/svar, der er udarbejdet i forbindelse med nødundervisningen og den gradvise og kontrollerede genåbning på
grundskoleområdet under COVID-19.
Du kan løbende finde information fra Børne- og Undervisningsministeriet her:
- Spørgsmål og svar
- Hotline og hjælp
- Udsendte breve om COVID-19
- Nyheder og lovgivning

Relevante politiske aftaler m.m.

Ny aftale på plads for anden fase af en kontrolleret genåbning
Regeringen og samtlige af Folketingets partier indgik den 7. maj 2020 en aftale
om hvordan anden fase af den kontrollerede genåbning skal forløbe. På grundskoleområdet indeholder aftalen følgende initiativer:
1. 6.-10. klasse tilbage i skole
2. Afslutning af forløb på efterskoler
Læs aftaleteksten her.

Retningslinjer for anden fase af genåbningen af grundskolen
Børne- og Undervisningsministeriet har den 13. maj 2020 offentliggjort retningslinjerne for anden fase af genåbningen af bl.a. grundskoleområdet. Ministeriet forventer snarest også at udstede reviderede bekendtgørelser på området.
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Læs retningslinjerne her.
Nyt fra Sundhedsstyrelsen

Nye anbefalinger til forebyggelse af smittespredning
Sundhedsstyrelsen har den 10. maj 2020 udgivet en ny vejledning med generelle anbefalinger til forebyggelse af smittespredning. Anbefalingerne kan løbende
blive opdateret og gælder også for grundskoleområdet. Vejledningen erstatter
således den tidligere specifikke "Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning
af skoler og fritidsordninger", der blev udarbejdet i forbindelse med fase 1 af
den kontrollerede genåbning af bl.a. grundskoler.
Læs de nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen her.
Børne- og Undervisningsministeriet har desuden udarbejdet vedlagte dokument 'Værd at vide om sundhedsfaglige anbefalinger på grundskoleområdet
ved genåbningens anden fase'.

Præcisering af risikogrupper og særlige anbefalinger til personer i øget
risiko
Sundhedsstyrelsen har den 4. maj 2020 præciseret, hvilke personer der på
grund af sygdom og alder er i øget risiko ved COVID-19. Sideløbende er
Sundhedsstyrelsen kommet med en række særlige anbefalinger til personer i
øget risiko.
Læs mere her.
Nyt fra Miljøministeriet

Skoler får mere plads i statens naturområder
Regeringen åbner nu for, at skoler i højere grad kan benytte Naturstyrelsens
områder på en sikker måde, for eksempel ved at åbne toiletter eller områder,
som ellers har været lukket på grund af COVID-19. Disse vil kunne åbnes for
lokale skoler, der ønsker at gøre brug af dem – eksempelvis til undervisning i
naturen.
De konkrete aftaler for den enkelte skole om brug af Naturstyrelsens faciliteter
skal aftales mellem kommunen og Naturstyrelsens lokale enhed.
Læs mere her.
Nye materialer fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Børne- og Undervisningsministeriet offentliggør torsdag den 14. maj 2020 et
let tilgængeligt overblik over frit tilgængelige undervisningsforløb målrettet
elever i 6.-10. klasse og en række nye forløb, der er velegnede til fjernundervisning eller til undervisning, der veksler mellem tilstedeværelse på skolen og undervisning hjemmefra. Materialerne kan til tilgås her.
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Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har desuden i uge 19 og 20 offentliggjort følgende nye materialer til at understøtte genåbningen og undervisningen
af elever i grundskolen.

Fællesskab og social trivsel
-

Inspiration til at skabe fællesskab og social trivsel, når eleverne vender
tilbage til undervisning på skolen

Undervisningsforløb om hverdagen under coronaepidemien
-

Forløb om hverdagen under coronaepidemien
Forløb, der samler op på elevernes oplevelser under coronaepidemien

Særligt vedr. 9. og 10. klasse
-

Plan og retningslinjer for øveprøver til skriftlig eksamenstræning
Elevernes overgang til ungdomsuddannelse
Projektopgaven under skolelukningen

Spørgsmål/svar på grundskoleområdet
På baggrund af igangsættelsen af anden fase af genåbningen og de nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen vil spørgsmål/svar på grundskoleområdet på
uvm.dk/corona blive justeret løbende i uge 20. Der er desuden i uge 20 offentliggjort følgende nye spørgsmål/svar på grundskoleområdet. Ministeriet forventer derudover at lægge yderligere spørgsmål/svar på hjemmesiden snarest.
Spørgsmål
Rammer for genåbning
Hvilke anbefalinger fra
Sundhedsstyrelsen gælder for grundskoler?

Svar
Det er Sundhedsstyrelsens nye vejledning med generelle anbefalinger til forebyggelse af smittespredning, der gælder for grundskoleområdet. Bemærk, at der kan
ske opdateringer af vejledningen.
Vejledningen erstatter således den tidligere specifikke vejledning "Vejledning for
gradvis, kontrolleret genåbning af skoler og fritidsordninger", der blev udarbejdet i
forbindelse med fase 1 af den kontrollerede genåbning af bl.a. grundskoler.
God hygiejne og kontaktreduktion er i de nye anbefalinger de afgørende byggesten
for den videre genåbning og for forebyggelse af smittespredning. I prioriteret rækkefølge kommer anbefalinger vedrørende hygiejne før kontaktreduktion.
I den nye vejledning indgår det ikke som tidligere, at eleverne i løbet af skoledagen
skal lege eller lave undervisningsaktiviteter i de samme mindre grupper i løbet af
skoledagen. Udgangspunktet for aktiviteter i skolen er nu elevernes klasse.
Derudover er der heller ikke længere er krav om, at undervisningen i videst muligt
omfang skal foregå udendørs.

Gælder forsamlingsforbuddet også for skoler,
ungdomsskoler, SFO og
fritidstilbud?

Sundhedsstyrelsen har desuden udgivet en vejledning til børn og voksne i risikogrupper. Vejledningen kan findes her.
Nej. Forsamlingsforbuddet gælder ikke for aktiviteter, der finder sted i forbindelse
med nødundervisning på børne- og undervisningsområdet. Undtagelsen gælder
for undervisningsaktiviteter, der både foregår på og uden for skolens matrikel, fx i
forbindelse med ture ud i parker. Ligesom undtagelsen også gælder for aktiviteter,
der finder sted i forbindelse med SFO og andre fritidstilbud, pædagogisk tilrette-

3

Sundhedsfaglige anbefalinger
Hvilke anbefalinger er
der til hygiejne og rengøring?

Hvor mange meter skal
der være mellem eleverne i skolen?

lagt samvær på efterskoler og frie fagskoler samt undervisning eller klubtilbud i
ungdomsskolerne.
De gældende anbefalinger til hygiejne og rengøring fremgår af Sundhedsstyrelsens
vejledning med generelle anbefalinger til forebyggelse af smittespredning.
God hygiejne og kontaktreduktion er afgørende byggesten for den videre genåbning og for forebyggelse af smittespredning. I prioriteret rækkefølge kommer anbefalinger vedrørende hygiejne før kontaktreduktion.
Anbefalingerne til hygiejne omfatter god håndhygiejne, fokus på hosteetikette og
hyppig rengøring af kontaktpunkter. Der bør udføres hyppig håndhygiejne, som
tilpasses situationer fx ved ankomst til og afgang fra skole, mellem forskellige
opgaver og aktiviteter, før spisning og efter host/nys. Der bør desuden sikres
hyppig og gentagen rengøring minimum en gang dagligt af kontaktflader i lokaler
og situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer som fx i skoler.
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der som udgangspunkt skal være mindst 1 meter
imellem eleverne i skolen. Afstanden vurderes ’fra næsetip til næsetip’, således at
der f.eks. ved siddende indretning skal måles fra midten af stolesæder og ikke fra
armlæn til armlæn.
I situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, anbefales det, at der
holdes mindst 2 meters afstand. Det kan fx være i en situation, hvor en lærer laver
klasseundervisning ved tavlen. Her anbefales det, at der holdes 2 meters afstand
mellem underviser og forreste række i klasselokalet.

Må elever undervises af
forskellige lærere?

 SFO

Er der særlige anbefalinger til, hvordan SFO og
fritidstilbud skal organiseres?

På en skole vil der være aktiviteter eller situationer, hvor anbefalingen om 1 meters
afstand ikke kan efterleves. Det kan fx være praktiske fag, børn der skal trøstes,
udeleg og i frikvarterer. I disse situationer er det vigtigt, at der er ekstra opmærksomhed, at det foregår inden for klassen, samt på de generelle anbefalinger omkring hygiejne.
For at reducere antallet af kontakter anbefales det, at skolen er opmærksom på, at
eleverne som udgangspunkt er sammen med de samme lærere.
Så længe, at lærerne har ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne, når de skifter
klasse, er det dog stadig muligt, at elever kan undervises af flere forskellige lærere i
løbet af en skoledag.
Det anbefales, at aktiviteterne i SFO og fritidstilbud organiseres på en sådan måde,
at børnene er i faste grupper af børn og voksne. Dette svarer til, hvordan man
normalt inddeler børnene i stuer/grupper i SFO og fritidshjem. Det vil ikke i alle
tilfælde være muligt, at grupperingen i SFO'en kan være den samme som i skolen
(klassen).
Børn kan dog undtagelsesvist, når der er få børn tilbage, i mindre omfang samles
på tværs af et par grupper/stuer (helst de samme grupper/stuer) i det omfang,
dette er nødvendigt eller hensigtsmæssigt bl.a. i forhold til børnenes trivsel. Dette
kunne være i forbindelse med ydertimer eller i ferieperioder.
Pædagoger kan også, hvis de har ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne,
undtagelsesvist, skifte fra stue til stue, hvis der opstår behov for det, fx i forbindelse med pasning i ydertimerne.
I SFO og fritidstilbud kan der være aktiviteter eller situationer, hvor den generelle
anbefaling om 1 meters afstand ikke kan efterleves. I disse situationer er det vigtigt, at aktiviteten foregår inden for gruppen (på samme vis som for klassen i skolen), og at der er ekstra opmærksomhed på de generelle anbefalinger omkring
hygiejne.
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Med venlig hilsen
Konstitueret kontorchef Mads Mikkelsen
Kontorchef Anna Sofie Weigaard Jørgensen
Center for Grundskoler
Børne- og Undervisningsministeriet
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