Version den 10. december 2020
Særlige retningslinjer for grundskoler i kommunerne i Region
Hovedstaden (eksklusiv Bornholm) samt i Faxe, Greve, Køge,
Lejre, Odense, Roskilde, Slagelse, Solrød, Vordingborg og Aarhus Kommune pr. 9. december 2020

Særlige retningslinjer, anbefalinger og restriktioner for grundskoler i 38 kommuner pr.
9. december 2020
Tidspunkt for retningslinjernes, anbefalingernes og de særlige restriktioners ikrafttræden

Retningslinjerne og anbefalingerne træder i kraft onsdag den 9. december
2020.
Det samme gælder de restriktioner, som er fastsat i medfør af epidemiloven i
bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for
skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. i forbindelse med af håndtering af covid-19. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1829
Retningslinjerne, restriktionerne og anbefalingerne er gældende til og med den
3. januar 2021.
Genåbningen af den undervisning og de andre aktiviteter, som er omfattet af
lukningen fra den 9. december 2020, kan lokalt tilrettelægges på en sådan
måde, at den sker fra den 4. januar 2021. Genåbningen kan gennemføres glidende, og skal være gennemført senest den 10. januar 2021.

Skoler omfattet af retningslinjerne, anbefalingerne og de særlige
restriktioner
Fremmøde

Alle folkeskoler, fri- og privatskoler, SFO, fritidshjem, klubtilbud, ungdomsskoler.
Regler:
Elever i børnehaveklassen samt elever på 1.-4. klassetrin skal fortsat modtages i
skolen og i SFO, fritidshjem og klubtilbud, og skal i videst mulig udstrækning
modtage almindelig undervisning. Hvis dette ikke er muligt inden for de gældende sundhedsfaglige anbefalinger og restriktioner, overgås til nødundervisning.
Elever på 5.-10. klassetrin må ikke modtages på skolen eller i klubtilbud og skal
derfor modtage nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse.
Følgende elever er dog undtaget og skal derfor fortsat modtages på skolen og
i videst mulige udstrækning modtage almindelige undervisning:
1) Elever på alle klassetrin i specialskoler og specialklasser efter folkeskoleloven, ungdomsskolens heltidsundervisning efter ungdomsskoleloven og
andre lignende tilbud.
2) Elever, hvis dette er begrundet i særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos eleven, herunder begrundet i forholdene i
hjemmet.
3) Elever, der er omfattet af krav om sprogprøver, jf. folkeskoleloven § 11
a, hvis det vurderes, at eleven har særlige behov, der nødvendiggør, at
skolen stadig modtager eleven til undervisning ved fysisk tilstedeværelse
på skolen.
4) Elever, når de deltager i prøver og eksamener ved fysisk tilstedeværelse
på skolen.
Hvis det ikke er muligt inden for de gældende sundhedsfaglige anbefalinger og
restriktioner at give de pågældende elever almindelig undervisning, overgås til
nødundervisning.
Vejledning:
Elever med behov for ekstra støtte og daglig kontakt bør betragtes som elever
med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, selvom de
normalt ikke ville blive betragtet som sådan. Dette omfatter fx elever, som har
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højt fravær eller lav deltagelsesaktivitet, da dette kan være et udtryk for, at den
pågældende har det skidt. Der kan også være elever, som mistrives på grund af
manglende nærvær med klassekammerater, pædagoger og lærere.
Særlige restriktioner og 
anbefalinger for organiseringen af undervisning og andre aktiviteter

Regler:
I det omfang, skolen er åben for elever, må der frem til og med den 3. januar
2021 ikke gennemføres undervisning, hvor eleverne blandes på tværs af klasser (stamklasser), klassetrin m.v.
Der kan etableres nye, faste hold bestående af elever, hvis normale klasser/klassekammerater er sendt hjem og modtager nødundervisning uden samlet fysisk tilstedeværelse. Det kan fx være elever, der møder i skole, fordi de
har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov eller er omfattet af krav om sprogprøver. Eleverne må i så fald ikke blandes på tværs af
disse hold.
Prøver skal som udgangspunkt afholdes som normalt og elever skal, jf. ovenstående, modtages på skolen, når de skal deltage i en prøve.
Prøver kan tilrettelægges med tværgående sammensætning, hvis sådanne almindeligvis tilrettelægges på denne måde. Dog skal skolen bestræbe sig på, at
de m.v. så vidt muligt gennemføres uden tværgående sammensætning.
Skolens leder kan under visse betingelser aflyse en prøver i prøveterminen december-januar 2020/21. Der henvises til særlige regler om afvikling af prøver
under covid-19 i bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige
foranstaltninger ved afholdelse af folkeskolens prøver i prøveterminen december-januar 2020/21 som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse
med covid-19.

Regulering af undervisning, herunder nødundervisning mv.

Anbefalinger:
 Det anbefales, at spisning – i det omfang skolen er åben for elever – foregår klassevist og ikke i fællesarealer.
 Det anbefales, at der er fokus på dialog med udskolingsklasser om at være
ung under covid-19, herunder om hvordan man kan skabe fællesskaber
samtidig med, at anbefalinger og restriktioner overholdes.
 I det omfang skolen er åben for elever anbefales det, at der er skærpet opmærksomhed på ikke at møde op med symptomer på sygdom samt på
håndhygiejne, rengøring, afstand mv.
 Det anbefales, at skolen – i det omfang den er åben for elever – har særligt
personale til at italesætte og medvirke til at opretholde smitteforbyggende
foranstaltninger. Det er den enkelte skole, der vurderer behovet for særligt
opsynspersonale, og som træffer beslutning om at tilrettelægge sådant opsyn.
 Det anbefales, skolen – i det omfang den er åben for elever – ikke deltager
i julegudstjenester.
Regler:
I de tilfælde, hvor en skole på grund af sundhedsfaglige anbefalinger og restriktioner ikke kan gennemføre undervisningen efter almindelige regler, finder reglerne om nødundervisning, jf. dagtilbud- og nødundervisningsbekendtgørelsen, anvendelse.
For skoler i de berørte kommuner, som er omfattet af de særlige restriktioner i
disse kommuner for grundskolen, betyder dette, at de skal overgå til nødundervisning efter reglerne herom.
Børne- og undervisningsministeren fritager skoler i de berørte kommuner fra
at indsende en begrundelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet,
når/hvis de overgår til nødundervisning som følge af de nye anbefalinger og
restriktioner.
Nødundervisningen skal i videst mulige omfang svare til den almindelige undervisning og erstatter ifølge reglerne herom almindelig undervisning, uanset
om der er tale om nødundervisning med fysisk tilstedeværelse eller uden fysisk
tilstedeværelse.
For elever, der ikke må modtages på skolen, kan nødundervisningen ifølge
reglerne herom gives i form af fjernundervisning og virtuel undervisning. Det
følger af reglerne om nødundervisning, at 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
efter reglerne også indebære, at eleven får hjemmeopgaver til digital aflevering
og efterfølgende bedømmelse og evaluering fra underviseren.
Nødundervisning tilrettelægges efter den enkelte elevs behov i den udstrækning, dette er praktisk muligt i den ekstraordinære situation. Dette gælder sær-
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ligt elever med behov for specialundervisning og specialpædagogisk støtte, elever med særlige støttebehov samt tosprogede elever. Det gælder også andre
elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte.
Anbefalinger:
Generelle sundhedsfaglige anbefalinger
Håndtering af smittetilfælde i skole i det omfang skolen er åben for
elever
Hygiejne og rengøring
i skole i det omfang
skolen er åben for elever
Generelle anbefalinger
til organisering af aktiviteter i skole i det omfang skolen er åben for
elever

På EMU – Danmarks læringsportal findes der gode råd til undervisningen.
Der henvises til de nationalt gældende retningslinjer.
Der henvises til de nationalt gældende retningslinjer.

Der henvises til de nationalt gældende retningslinjer.

Med mindre andet følger af de særlige anbefalinger og retningslinjer ovenfor,
henvises der til de nationalt gældende retningslinjer
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