Kære alle
Vi håber, at I har haft en god sommer.
Nu hvor sommerferien går på hæld, vil vi lige komme med en up date på, hvilke retningslinjer
som pt. gælder på skolerne, når eleverne vender tilbage til skolen i næste uge.
Genåbningen af Danmark er nået langt, og de fleste restriktioner er ved at være udfaset eller
ophævet , jf. den aftale som regeringen indgik med Venstre, Dansk Folkeparti, SF, de radikale,
Enhedslisten, de konservative, LA og Alternativet om udfasning af restriktionerne som led i
håndteringen Covid-19 gældende fra 11. juni 2021.
De senest opdaterede retningslinjer fra Børne- og undervisningsministeriet af 3. august
2021 kan læses her:
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf21/aug/210803-generelleretningslinjer-for-ungdoms--og-voksenuddannelser-gaeldende-fra-3--august-2021.pdf
I hovedtræk gælder følgende:
•

Ej længere krav om særlig rengøring

•

Det er sundhedsmyndighedernes generelle smitteforebyggende anbefalinger for
hygiejne, rengøring og udluftning mv., som beskrevet i Sundhedsstyrelsens
vejledning COVID-19, der stadig gælder: Forebyggelse af smittespredning, hvor der
bl.a. opfordres til fortsat skærpet opmærksomhed på: 1. Isolation af smittede
personer 2. Reduktion af dråbesmitte 3. Reduktion af kontaktsmitte.

•

Anbefalinger om afstand er ophævet, så det bl.a. igen er muligt at undervise på
tværs af klasser/blande klasser og dyrke idræt.

•

Forsamlingsloftet på max 500 gælder indtil 1. september.

•

Der er ikke længere krav om tests på ungdoms- og voksenuddannelserne (pr. 1.
august 2021), dvs. at corona-pas/dokumentation for en negativ test er ikke
længere et krav ved fysisk fremmøde på skolen. Skolen skal heller ikke længere
tilbyde antigentest lokalt på skolen.

•

Håndtering af konkrete smittetilfælde på skolen: Der er stadig anbefalinger om
hjemsendelse, smitteopsporing og pcr-test ved mistanke og/eller konstateret smitte
hos elever/medarbejdere, der fysisk er mødt op på skolen. Både elever og
medarbejdere skal derfor fortsat orientere skolen, hvis de får påvist covid-19 mhp.
smitteopsporing.

•

Der kan stadig forekomme automatisk lokal nedlukning ved høj incidens på hhv. sogneog kommuneniveau, hvor nødundervisning skal iværksættes og indberettes til Styrelsen
for Undervisning og Kvalitet.

•

Hvis en konkret skole har været pålagt nedlukket i mere end 2 uger over de seneste 4
uger, er der mulighed for at modtage elever under følgende retningslinjer: ·
Begrænsning på fremmøde til 50 pct. for alle elever/kursister · Daglige test (eller bevis
for vaccination eller tidligere smittet) · Anbefaling om at holde 1-2 meters afstand for
elever/kursister og personale.

Ministeriet opdaterer fortløbende ”Spørgsmål og svar” under Gymnasiale uddannelser | Børne–
og Undervisningsministeriet (uvm.dk)
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronaviruscovid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
Ring eller skriv endelig, hvis I har nogle spørgsmål eller har brug for hjælp til at fortolke
retningslinjerne
Rigtig god studiestart

