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Retningslinjer for grundskoler og ungdoms- og voksenuddan-

nelser for Jylland, Fyn samt Vest- og Sydsjælland    

 
Gældende fra og med den 14. marts 2021 

Retningslinjer suppleres løbende med information via FAQ. 

 
Retningslinjer, anbefalinger og restriktioner for grundskoler og ungdoms- og voksen-

uddannelser Jylland, Fyn samt Vest- og Sydsjælland    

Tidspunkt for retnings-
linjernes, anbefalinger-
nes og restriktioners 
ikrafttræden  

Retningslinjer, restriktioner og anbefalinger er gældende fra og med den 14. 
marts 2021. 
 
 
 

Skoler og områder 
omfattet af retningslin-
jerne, anbefalingerne 
og restriktionerne 

Grundskoler 
Alle folkeskoler, fri- og privatskoler, SFO, fritidshjem og klubtilbud. 
 
Der henvises til særskilte retningslinjer for efterskoler, frie fagskoler og kost-
afdelinger på fri- og privatskoler. 
 
Ungdoms- og voksenuddannelser 
Alle offentlige gymnasier, udbydere af erhvervsuddannelser, offentlige og 
private udbydere af AMU, private gymnasier, herunder tilhørende kostafdelin-
ger på ungdoms- og voksenuddannelser, FGU, voksenuddannelsescentre og 
deres driftsoverenskomstparter. 
 
STU, TAMU, specialundervisning for voksne, AMU-certifikatkurser mv. samt 
visse samfundskritiske uddannelser er generelt undtaget for nedlukning i hele 
landet. Læs herom i generelle retningslinjer for ungdoms- og voksenuddannel-
ser, der kan findes her. 
 
Kommunerne i følgende landsele er omfattet af retningslinjerne: Jylland, Fyn 
samt Vest- og Sydsjælland.  
 
Se oversigt på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside, hvilke 
kommuner der er i hvilke landsdele. 
 

Fremmøde Regler: 
Grundskoleområdet 
Følgende elever i grundskolen skal modtages til fysisk fremmøde på skolen: 
1) Elever i børnehaveklassen samt elever på 1.-4. klassetrin skal modtages på 

skolen og i SFO, fritidshjem og klubtilbud.  
2) Afgangselever i grundskolen, dvs. elever på 9. klassetrin i grundskoler, i 10. 

klasse eller på 10. årgang skal modtages på skolen eller i SFO, fritids-
hjem eller klubtilbud.  

 
Fremmøde én dag om ugen til udendørs undervisning 
Elever på 5.-8. klassetrin samt ikke-afgangslever på ungdomsuddannelser kan modta-
ges til fremmøde til udendørs undervisning højest én dag hver kalenderuge. 
Der er ikke krav om faste fremmødedage. Fremmødet for elever på 5.-8. 
klassetrin omfatter også fremmøde i klubtilbud m.v. på den respektive frem-
mødedag. 
 
Ungdoms- og voksenuddannelser 
Følgende elever på ungdoms- og voksenuddannelser skal modtages til fysisk 
fremmøde på institutionen:  
1) Elever på Forberedende Grunduddannelse (FGU), som ifølge deres uddannel-

sesplan forventes at afslutte uddannelsen inden 1. august 2021. 
2) Elever i 3. og 4.g på stx, hhx og htx samt i 2., 3. og 4. hf, samt på internationale 

gymnasiale uddannelser, der forventes at afslutte deres gymnasiale uddannelse 
inden 1. august 2021, herunder ophold på kostafdeling. 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/overblik-over-genaabning
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/overblik-over-genaabning
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3) Erhvervsuddannelseselever, herunder ophold på kostafdeling: 
a. På grundforløbets 2. del. 
b. Der forventes at afslutte sidste del af deres hovedforløb inden 1. au-

gust 2021, herunder disses deltagelse i skolepraktik. 
c. Der forventes at afslutte deres studiekompetencegivende forløb 

(merkantil eux) inden 1. august 2021. 
4) Kursister i Ordblindeundervisning (obu), Forberedende Voksenundervisning 

(FVU), Almen Voksenuddannelse (AVU), hf-enkeltfag, Gymnasiale Supplerings-
kurser (GSK), Gymnasiale Indslusningskurser (GIF) samt Supplerende Overbyg-
ningsforløb (SOF), hvis kurset eller forløbet forventes afsluttet inden 1. au-
gust 2021.  

5) Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser, der ikke er særskilt undtaget efter de 
gældende nødregler, hvis forløbet forventes afsluttet inden 1. august 2021. 

 
Grundskoler og ungdoms- og voksenuddannelser: 
Fremmøde for ovennævnte afgangselever i grundskolen (inklusiv elever i 
specialtilbud), samt på FGU, ungdomsuddannelser og voksenuddannelser sker 
under henholdsvis opfordring til og krav om test. I grundskolen er der tale om 
kraftig opfordring til test, og på de øvrige områder, er der krav om test. Samme 
opfordring og krav gælder for medarbejdergrupper på de respektive skoler og 
uddannelsesinstitutioner. 
 
Øvrige elever i grundskolen samt elever, kursister og deltagere på ungdoms- og 
voksenuddannelser må ikke modtages til fysisk fremmøde på skolen eller institu-
tionen, med mindre de er særskilt undtaget herfra, og skal derfor modtage 
nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse. Der henvises til de generelle 
sektorspecifikke retningslinjer for grundskoler og ungdoms- og voksenuddan-
nelser.  
 
På grundskoler og institutioner med udbud af ungdoms- og voksenuddannel-
ser, der er beliggende i de omfattede landsdele, må den ugentlige tilstedeværelses-
procent for ovennævnte elever, kursister og deltagere på hver geografisk lokali-
tet af skolerne og institutionerne, som er beliggende inden for de berørte 
kommuner i de omfattede landsdele, ikke overstige 50 pct. udover ovennævn-
te undtagne elevgrupper, herunder sårbare elever og kursister. Dette gælder 
ikke for elever i børnehaveklassen og 1.-4. klasse. Det gælder endvidere ikke 
for afgangselever, som er indskrevet på en kostafdeling på ungdoms- og 
voksenuddannelser for så vidt angår deres ophold på kostafdelingen. 
 
Hver elev, kursist og deltager må fremmøde i fem sammenhængende undervisnings-
dage ad gangen, når der bortses fra weekender og helligdage, hvorefter eleven, 
kursisten og deltageren er omfattet af lukningen fem sammenhængende 
undervisningsdage. Det betyder, at elever skal møde op på sko-
len/uddannelsesinstitutionen hver anden uge og hver anden uge modtage 
nødundervisning hjemmefra. Skoler og institutioner skal så vidt muligt sikre, 
at halvdelen af eleverne møder frem hver uge, men fordelingen af eleverne 
mellem ugerne kan ske klassevist. Fx at 9.A og 9.C møder på skolen i uge 9, 
hvor 9.B undervises hjemmefra, mens det er omvendt i uge 10 og så fremde-
les.  
 
Anbefaling: 
Skolen/institutionen bør ved tilrettelæggelse af undervisningen i videst muligt 
omfang tage højde for, at de enkelte elever ikke undervises af flere forskellige 
lærere eller pædagoger, end det er nødvendigt. Det vil betyde, at underviserne 
i væsentligt omfang vil følge eleverne og faste klasser/hold og derved også 
møder frem hver anden uge. Det skal dog bemærkes, at det i højere grad end 
for de yngre elever vil være nødvendigt med flere undervisere for afgangsele-
ver. 

Elevers og personales 
bevægelse mellem 
kommunegrænser i de 
berørte kommuner i 
Jylland, Fyn samt Vest- 
og Sydsjælland  

Grundskoler, SFO, fritidsordninger m.v. samt FGU, ungdoms- og voksenud-
dannelser i de berørte kommuner i de omfattede landsdele kan modtage 
elever/kursister/deltagere, der har bopæl i en af de berørte kommuner, og 
elever/kursister/deltagere, som bor eller opholder sig uden for de berørte 
kommuner. Tilsvarende gælder for lærere og øvrigt personale 
 

Generelle sundhedsfag-
lige anbefalinger  

Der henvises til de generelle sektorspecifikke retningslinjer  

Test af elever og perso-
nale 

Der henvises til særskilte retningslinjer om test. 
 

Håndtering af smittetil-
fælde 

Der henvises til de generelle sektorspecifikke retningslinjer  

Anbefalinger om hygi-
ejne, rengøring og 
udluftning 

Der henvises til de generelle sektorspecifikke retningslinjer 
 

Regler og anbefalinger 
for organiseringen af 
undervisning og andre 
aktiviteter  

Der henvises til de generelle sektorspecifikke retningslinjer 

Mundbind og visir  Der henvises til de generelle sektorspecifikke retningslinjer 
 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
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Regulering af under-
visning, herunder 
nødundervisning, og 
overgangen til alminde-
lig undervisning 

Regler:  
Skoler, der nødunderviser, skal følge reglerne om nødundervisning, jf. dagtil-
bud- og nødundervisningsbekendtgørelsen.  
 
Børne- og undervisningsministeren fritager indtil videre alle skoler (alle klasse-
trin) fra at indberette til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, når de følger 
nødundervisningsreglerne.  
 
Hvis skolen igen kan give almindelig undervisning samtidig med, at skolen 
uden behov for særlige tiltag kan følge relevante sundhedsfaglige anbefalinger 
og retningslinjer som følge af covid-19, ophører pligten til at give nødunder-
visning. 
 
Der vil blive fastsat nærmere regler om, at skoler, som ikke er omfattet af 
nødundervisning, kan omlægge den almindelige undervisning foreløbigt fra 
marts frem til sommerferien 2021 ud fra hensynet til varetagelse af uddannel-
sens, fagets eller tilbuddets formål.  
 
Anbefalinger:  
På EMU – Danmarks læringsportal findes der gode råd til undervisningen. 

Elevers deltagelse i 
undervisning, herunder 
nødundervisning 
 

Der henvises til de generelle sektorspecifikke retningslinjer. 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/629
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/629
https://emu.dk/

