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REVIDERET: Nyhedsbrev til grundskolesektoren ifm. COVID-19
(uge 27)
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.
REVIDERET UDGAVE: Rettelse i forhold til tidligere udsendt
udgave
Ministeriet er blevet opmærksom på, at følgende QA i nyhedsbrevet fra
3. juli ved en fejl indebar en unødvendig stramning i forhold til gældende
retningslinjer vedr. introarrangementer:
Spørgsmål: Er der særlige anbefalinger til introarrangementer?
Svar: Afholdelsen af introarrangementer skal følge retningslinjerne
for fejring af uddannelsesafslutning. Dette indebærer, at arrangementet skal afholdes klassevist (cirka 25-30 elever) med mulighed for
deltagelse af cirka tre familiemedlemmer eller andre, som eleven måtte
ønske. Der bør sikres øget fokus på rengøring samt mulighed for at
opretholde høj standard af håndhygiejne.
Ovenstående gælder ikke for grundskoleområdet, så derfor udsendes
hermed et revideret nyhedsbrev, hvor pågældende QA udgår, ligesom det
snarest muligt slettes fra uvm.dk.
For introarrangementer på grundskoleområdet gælder ikke særlige retningslinjer, men arrangementerne skal afholdes inden for de generelle
sundhedsfaglige retningslinjer for hhv. grundskoler og efterskoler mv.,
herunder i forhold til isolering af smittede, hygiejne og kontaktreduktion.
Det betyder blandt andet, at de ikke nødvendigvis skal afholdes klassevist, så længe bl.a. anbefalinger om bl.a. hygiejne og en meters afstand
iagttages.
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Du kan løbende finde information fra Børne- og Undervisningsministeriet her:
- Spørgsmål og svar
- Hotline og hjælp
- Udsendte breve om COVID-19
- Retningslinjer og lovgivning

Nyt fra Børne – og Undervisningsministeriet

Ny bekendtgørelse om blandt andet forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning
I forlængelse af de nye retningslinjer for næste skoleår, der blev offentliggjort den 19. juni 2020, har Børne- og Undervisningsministeriet udstedt
en ny bekendtgørelse. Bekendtgørelsen indeholder bl.a.:
- Retningslinjer for almindelig undervisning m.v. ved ophør af pligten
til at give nødundervisning
- Procedurer for beslutning om midlertidig fortsættelse eller genoptagelse af nødundervisning
- Forskellige undtagelser fra disse procedurer
- Overordnede regler for nødundervisning fra 1. august 2020.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2020. Dog træder reglerne
om procedurer for beslutning om midlertidig fortsættelse af nødundervisning efter 1. august 2020 allerede i kraft den 15. juli 2020. Bekendtgørelsen kan findes her.

Fællesbrev til skoler og fritidsinstitutioner på grundskoleområdet
Børne- og Undervisningsministeriet har i samarbejde med sektorpartnerskabet på grundskoleområdet den 25. juni 2020 udsendt et fællesbrev til
alle skoler og fritidsinstitutioner på grundskoleområdet. I brevet takker
ministeren og interessenterne på grundskoleområdet bl.a. sektoren for
den ekstraordinære indsats i foråret som følge af coronavirus.
Læs fællesbrevet til skoler og fritidsinstitutioner på grundskoleområdet
(pdf) her.
Nyt fra Sundhedsstyrelsen

Tips til at holde fast i gode vaner med at vaske hænder og holde afstand på skoler
Sundhedsstyrelsen har den 29. juni 2020 udgivet en ny vejledning til at
mindske smittespredning på skoler. I vejledningen er der bl.a. samlet en
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række tips og gode ideer til, hvordan man ude på skolerne med nemme
løsninger kan indrette sig, så eleverne bliver motiveret til at holde fast i
de gode vaner med hyppig håndvask og at holde afstand.
Læs vejledningen ”Undgå smitte på skolen – inspiration til lette løsninger” (pdf) her.
Nye spørgsmål/svar på grundskoleområdet i uge 27
Følgende nye spørgsmål/svar med relevans for grundskoleområdet er
lagt på uvm.dk/corona den seneste uge. Siden opdateres løbende.
Spørgsmål
Sundhedsfaglige anbefalinger
Er der særlige anbefalinger til,
hvordan SFO og fritidstilbud skal
organiseres?

Svar

[Opdatering]

Når det er en forudsætning for udførelsen af den pædagogiske praksis
og det pædagogiske arbejde med børnenes sociale og personlige udvikling, kan SFO'en eller tilbuddet lave aktiviteter for grupper af børn på
tværs af de faste grupperinger, for eksempel ud fra interessefælleskaber.

Det anbefales, at aktiviteterne i SFO og fritidstilbud organiseres på en
sådan måde, at børnene er i faste grupper af børn og voksne, og at
SFO'en bestræber sig på, at børnegrupperne i videst muligt omfang følger grupperingen fra skolen.

Det er dog stadig udgangspunktet, at antallet af kontakter skal begrænses så vidt muligt, og at SFO'en eller fritidstilbuddet derfor skal tilstræbe
så få sekundære grupper som muligt (fx 1-2 sekundære grupper pr.
barn), og at disse grupper også følger en fast holdorganisering. Derudover bør børnene i skiftet fra gruppe til gruppe have særlig fokus på
håndhygiejne, ligesom der bør være øget fokus på rengøring.
Inden for den faste gruppering og de få sekundære grupper kan anbefalinger om 1 meters afstand fraviges, når det er en afgørende forudsætning for udførelsen af den pædagogiske praksis og det pædagogiske arbejde med børnenes sociale og personlige udvikling.
Børn kan 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 blandt andet 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 gruppe til gruppe, hvis der opstår behov
for det, for eksempel i forbindelse med pasning i ydertimerne.

Må skolerne modtage besøgende
og må forældre fx ledsage børn
ind på skolens matrikel?

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 og øget behov for rengøring.
Ja. Skolen kan modtage besøgende for eksempel fra forældre, og forældre kan derfor også godt ledsage børn ind på skolens matrikel og fx ind
i klasseværelset. For at forebygge risiko for smittespredning anbefales
det, at forældrene oveholder anbefalingen om 1 meters afstand til personale og andre elever og generelt følger de generelle anbefalinger om at
blive hjemme, hvis de er syge eller har mistanke om eller tegn på sygdom, hygiejne, rengøring og kontaktreduktion.
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Hvilke anbefalinger gælder der
for lejrskole og koloni?
[Opdatering]

Skoler og SFO/fritidstilbud kan som en del af undervisningen eller det
pædagogiske arbejde tage på lejrskole eller koloni.
Som alle andre aktiviteter anbefales det, at lejrskolen eller kolonien foregår klasse- eller gruppevist, og at Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger til forebyggelse af smittespredning bliver fulgt, herunder at personer, der er syge eller har mistanke om eller tegn på sygdom, bliver
hjemme, samt at hygiejne, øget fokus på rengøring og kontakt-reduktion
overholdes. Inden for klassen eller gruppen kan den generelle anbefaling om 1 meters afstand fraviges af børnene ved aktiviteter eller situationer, hvor den ikke kan efterleves. I disse situationer er det vigtigt, at
der er ekstra opmærksomhed på de generelle anbefalinger omkring hygiejne og rengøring. Hvis der deltager flere klasser eller grupper på turen
skal den generelle anbefaling om 1 meters afstand så vidt muligt følges,
når eleverne mødes på tværs af grupperne.
Derudover er det vigtigt, at anbefalingen om 1 meters afstand så vidt
muligt også overholdes i forbindelse med sovepladser, så det sikres, at
elever ikke ligger for tæt op af hinanden i for eksempel sovesale eller
telte.

Skolebestyrelser
Hvilke anbefalinger gælder der
for afholdelsen af skolebestyrelsesmøder fra 1. august?

I forlængelse af de nye retningslinjer fra 1. august 2020, hvor det fremgår, at skolerne skal følge de almindelige bestemmelser i lovgivningen,
forventes det, at skolebestyrelsesarbejdet er tilbage til normalen, og at
skolebestyrelsen inddrages der, hvor de skal.
Møderne kan afholdes under forudsætning af, at de gældende anbefalinger om at personer, der er syge eller har mistanke eller tegn på sygdom,
bliver hjemme, samt at hygiejne, øget fokus på rengøring og kontaktreduktion kan overholdes.
Hvis muligt anbefales det, at møderne afholdes udendørs, men de kan
også afholdes indendørs, hvis anbefalinger om afstand, rengøring og hygiejne kan overholdes. Så længe anbefalingen om afstand på 1 meter
overholdes, er der ikke fastsat anbefalinger for varigheden af møder.
Det anbefales dog at holde kontakten så kort som muligt, ligesom at ansigt-til-ansigt kontakt ikke bør vare over 15 minutter.

Med venlig hilsen
Konstitueret kontorchef Mads Mikkelsen
Kontorchef Anna Sofie Weigaard Jørgensen
Center for Grundskoler
Børne- og Undervisningsministeriet
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