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Retningslinjer for grundskoler

Retningslinjer, anbefalinger og restriktioner for grundskoler
Tidspunkt for retningslinjernes, anbefalingernes og restriktioners
udløb
Skoler omfattet af retningslinjerne, anbefalingerne og restriktionerne
Fremmøde og nødpasning

Retningslinjer, restriktioner og anbefalinger er gældende til og med den 17. januar 2021.
Alle folkeskoler, fri- og privatskoler, SFO, fritidshjem, klubtilbud og ungdomsskoler.
Regler:
Elever i grundskolen må ikke modtages på skolen eller i SFO, fritidshjem eller
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 almindelig 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 helt 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.
Hvis det ikke er muligt inden for de gældende sundhedsfaglige anbefalinger og
restriktioner at give de pågældende elever almindelig undervisning, overgås til
nødundervisning.
 Kommunalbestyrelsen etablerer nødpasning til børn og unge, der ikke må
modtages i skole, SFO, fritidshjem og klubtilbud. Private tilbud står til rådighed for kommunalbestyrelsen for nødpasning af de børn, der er optaget i de
private tilbud.
 Herudover kan fri- og privatskoler selv etablere nødpasning for deres egne
elever. Dette er dog frivilligt for den enkelte skole. Hvis skolen ikke tilbyder
nødpasning, vil dens elever være omfattet af kommunalbestyrelsens nødpasningsordning og de kriterier herfor, som kommunalbestyrelsen har fastlagt.
Hvis skolen ikke tilbyder nødpasning, skal skolen stå til rådighed for kommunalbestyrelsen for nødpasning af de af skolens elever, som kommunalbestyrelsen anviser til nødpasning.

 Nødpasningen skal så vidt muligt foregå i vante rammer og i øvrigt understøtte barnets eller den unges trivsel og tryghed. Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne for nødpasningen og herunder kriterier for udvælgelse af
børn og unge, der tilbydes nødpasning. Rammerne offentliggøres på kommunens hjemmeside. Kommunalbestyrelsens kriterierier for tilbud om nødpasning skal omfatte:
1) Børn indskrevet i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre
er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og enten
ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet
hjemmefra.
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2)

Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

Kan kommunalbestyrelsen på grund af personale- eller kapacitetsmæssige udfordringer ikke stille det nødvendige antal pladser i nødpasning til rådighed,
skal kommunalbestyrelsen prioritere børn og unge omfattet af punkt 2 i ovenstående, og børn under 10 år, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af
infrastruktur, politi, undervisning, pasning, den offentlige administration eller
transport- og forsyningsvirksomheder.. Kommunalbestyrelsen skal ved opsøgende indsats sikre, at forældrene, eller den, der faktisk sørger for barnet, sikrer, at barnet om nødvendigt deltager i nødpasning.
Restriktioner og anbe-  Regler:
falinger for organiserin- Alle folkeskolens prøver i prøveterminen december-januar 2020/21 er aflyst
gen af undervisning og
fra og med mandag den 21. december 2020. Aflysningen gælder også prøver,
andre aktiviteter
hvor prøveforberedelsen er gået i gang (eksempelvis ved trækning af prøveoplæg), men hvor prøven ikke er blevet afholdt og afsluttet inden den 21. december 2020. Bekendtgørelsen kan ses her.
Der henvises for yderligere information til spørgsmål/svar på
www.uvm.dk/corona.

Regulering af undervisning, herunder nødundervisning mv.

Anbefalinger:
 Elever, der er i nødpasning i skoler og SFO m.v. er ikke omfattet af den
generelle anbefaling om at holde mindst 2 meters afstand, da anbefalingen
i praksis kan være svær at følge – især for mindre børn. Der opfordres dog
til, at anbefalingen om mindst 2 meters afstand følges i den stillesiddende
del af nødpasningen, fx i forbindelse med at eleverne modtager nødundervisning. Samtidig opfordres der til, at nødpasningen foregår i mindre og
faste grupper.
 Elever, som er undtaget for hjemsendelse, som fx elever på specialskoler,
ungdomsskolernes heltidsundervisning samt andre elever med helt særlige
sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, er ikke omfattet af
den generelle anbefaling om 2 meters afstand. Der opfordres i stedet til, at
elever modtager undervisning og har aktiviteter i mindre og faste grupper.
 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.
Regler:
Når en skole overgår til nødundervisning finder reglerne om nødundervisning, jf. dagtilbud- og nødundervisningsbekendtgørelsen, anvendelse.
Børne- og undervisningsministeren fritager alle skoler fra at indberette til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, når de overgår til nødundervisning. Fritagelsen gælder frem til og med den 17. januar 2021. Første gang skoler, der
nødunderviser, igen skal indberette vil derfor være senest den 5. februar 2021
for perioden fra den 18. januar til den 31. januar 2021.
Nødundervisning omfatter både nødundervisning med fysisk tilstedeværelse
på skolen og nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse på skolen (dvs. fx
fjerundervisning eller virtuel undervisning hjemmefra) og en kombination
heraf.
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 særligt 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.
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Skoler, der ikke som udgangspunkt er overgået til nødundervisning som følge
af overholdelse af foranstaltninger eller sundhedsfaglige anbefalinger mod covid-19, skal overgå til nødundervisning, hvis lærerfravær og/eller elevfravær er
så omfattende (fx pga. sygdomsudbrud med covid-19 og deraf følgende hjemsender mv.), at normal undervisning ikke kan gennemføres.
Opfordringen til at gennemføre undervisning og aktiviteter i mindre, faste
grupper for elever, som er undtaget for hjemsendelse (jf. ovenfor om Restriktioner og anbefalinger for organiseringen af undervisning og andre aktiviteter), kan lokalt –
alt efter fysiske rammer, lokaleforhold, indretning mv. – medføre behov for at
overgå til nødundervisning.
Når perioden med nødundervisning ophører, er der ikke pligt til at give erstatningsundervisning for evt. tabt undervisning i nødundervisningsperioden.
Skolens leder kan dog vurdere, om der for en eller flere elever undtagelsesvist
er behov for at give supplerende undervisning eller anden faglig støtte.

Elevers deltagelse i undervisning, herunder
nødundervisning

I forhold til kravene til undervisningens samlede varighed i et skoleår indgår
skemalagte timer, som skolen ellers havde planlagt at give i perioden med
nødundervisning. Dette gælder også i tilfælde af, at ikke alle disse timer afholdes under nødundervisningen. Det gælder endvidere uanset, om der er tale
om nødundervisning med eller uden elevernes fysiske fremmøde på skolen.
Anbefalinger:
På EMU – Danmarks læringsportal findes der gode råd til undervisningen.
Regler:
For alle skoler gælder følgende:
 Alle elever skal deltage i undervisningen, herunder nødundervisning. Det
gælder, uanset om undervisningen/nødundervisningen foregår med eller
uden fysisk tilstedeværelse på skolen.
 For elever, der fortsat skal møde frem til fysisk undervisning, gælder det,
at en sådan elev, såfremt det konkret og individuelt er vurderet, at den pågældende alligevel ikke skal møde frem til fysisk undervisning, men skal
blive hjemme, skal modtage nødundervisning. Det gælder fx elever, der er
hjemsendt med symptomer på covid-19, afventer testsvar, er vurderet som
nær kontakt eller andre elever, hvor særlige forhold gør sig gældende.
Særligt om fravær:
 Med hensyn til registrering af fravær fra nødundervisning gælder, at grundskoler selv skal tilrettelægge denne. Skolen skal herved tage hensyn til behovet for, at eleverne under den ekstraordinære situation opfylder deres
pligt til at deltage aktivt i nødundervisningen, navnlig elever, der i denne
situation er særligt udsatte.

Generelle sundhedsfaglige anbefalinger

Særligt om fravær på folkeskoleområdet:
 Herudover gælder for folkeskoler, at skolen skal registrere elevers fravær
fra den almindelige undervisning, fx for elever der er undtaget fra nedlukningen. Fravær kan enten være ulovligt fravær eller lovligt fravær. Lovligt
fravær kan være enten sygefravær eller ekstraordinær frihed efter aftale
med skolelederen.
 Sygefravær omfatter almindelig sygdom, herunder psykiske lidelser såsom
angst.
 Sygefravær kan også være, hvis barnet eller en i barnets husstand er i øget
risiko for et alvorligt forløb med covid-19. I sådanne tilfælde er det muligt
for barnet at blive hjemme og modtage nødundervisning. Skolelederen kan
kræve lægeattest for sygefravær.
 Forældre har mulighed for at anmode skolelederen om ekstraordinær frihed. Hvis dette bevilges, vil forældre selv skulle forestå undervisningen af
barnet.
 Skolelederen skal underrette kommunalbestyrelsen om ulovligt fravær på
15 pct. eller derover i et kvartal, hvorefter kommunalbestyrelsen kan træffe
afgørelse om, at børne- og ungeydelsen ikke udbetales i et kvartal.
 En elev vil blive registreret som ulovligt fraværende, hvis forældrene vælger at holde eleven hjemme, eller eleven vælger at blive hjemme, på trods
af at skolen efter dialog med forældre/elev og elevens læge har vurderet, at
eleven skal møde fysisk frem på skolen. Skolen skal i den situation ikke
give eleven nødundervisning.
I det omfang skolen og institutionen er åben for elever opfordres de til at have
skærpet opmærksomhed på grundelementer i forebyggelse af smittespredning,
der i prioriteret rækkefølge er følgende:
1. Isolation af smittede personer, med fokus på selvisolation og test ved
symptomer, samt på opsporing af nære kontakter til smittede.
2. Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne samt reduktion og
rengøring af kontaktpunkter.
3. Reduktion af tæt kontakt mellem mennesker, særligt ansigt-til-ansigt
kontakt, med fokus på afstand, antal, hyppighed, varighed, luftskifte og
brug af barrierer.
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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.

Håndtering af smittetilfælde
Anbefalinger om hygiejne og rengøring

Sundhedsfaglige anbefalinger ift. undervisning og andre aktiviteter

Der henvises desuden til:
 Sundhedsstyrelsens COVID-19: Forebyggelse af smittespredning
 Sundhedsstyrelsens 'Forebyggelsespakke om hygiejne', 2018
Anbefaling:
I det omfang skolen er åben for elever, bør ledelsen ved håndtering af smittetilfælde orientere sig i Sundhedsstyrelsens vejledning 'Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler, ungdoms- og voksenuddannelser'.
I det omfang skolen er åben for elever, er der følgende anbefalinger:
Anbefalinger om håndhygiejne:
 Der foretages hyppig håndhygiejne, som tilpasses situationer for eksempel ved ankomst til og afgang fra skole, mellem forskellige opgaver
og aktiviteter, før spisning, efter toiletbesøg og efter host/nys i hænder
eller engangslommetørklæde.
 Håndvask og hånddesinfektion er ligeværdige, dog foretages håndvask
altid ved synligt snavs på hænder, ved fugtige hænder, efter toiletbesøg
og før håndtering af madvarer.
 Små børn hjælpes med god håndhygiejne, med opmærksomhed på
korrekt håndvasketeknik og pleje af hænder for at forebygge håndeksem. Hyppig brug af uparfumeret fed fugtighedscreme (40 - 70 %) anbefales. Hånddesinfektion kan anvendes til børn, men opbevares forsvarligt og utilgængeligt for mindre børn og anvendes med assistance
fra en voksen.
 Der anvendes ikke fælles håndklæder eller fælles sæbestykker, og der
anvendes fortrinsvis flydende sæbe og engangshåndklæder.
Anbefalinger vedr. rengøring:
 Der bør lokalt afsættes de nødvendige ressourcer for at efterleve nedenstående retningslinjer for rengøring.
 Skolen identificerer og markerer evt. fælles kontaktpunkter, fx dørhåndtag og trykknapper.
 Der sikres hyppig og gentagen rengøring minimum en gang dagligt af
kontaktflader i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller
mange berøringer. Kontaktpunkter kan for eksempel være håndtag,
gelændre, kontakter, trykknapper, tastaturer, mus, bordkanter, udstyr,
redskaber, vandhaner, toiletter mv.
 Skraldespande i klasselokaler og på toiletter tømmes helt, og altid inden de er helt fyldt.
I det omfang skolen eller institutionen er åben for elever, er der følgende anbefalinger:
 Lærerne og pædagogerne bør have ekstra opmærksomhed på god
håndhygiejne, når de skifter klasse.
 Personale bør så vidt muligt holde minimum 2 meters afstand til kollegaer og til første række af elever ved tavleundervisning.
 Ved sang, råb m.m., hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte anbefales det, at både personale og elever bør holde 2 meters afstand.
 Der bør tages særligt hensyn til personale, der kan være i øget risiko
for alvorligt forløb med COVID-19, i tilrettelæggelse af den enkeltes
arbejde og fx indretning af arbejdspladsen.
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