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

dannelser i Nordjylland og Vestjylland  

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

Retningslinjer, restriktioner og anbefalinger er gældende fra og med den 28. 
februar 2021. 

Skoler omfattet af ret-
ningslinjerne, anbefa-
lingerne og  restriktio-
nerne 

Grundskoler 
Alle folkeskoler, fri- og privatskoler, herunder tilhørende kostafdelinger, efter-
skoler, frie fagskoler, SFO, fritidshjem og klubtilbud 
 
Ungdoms- og voksenuddannelser 
Alle offentlige gymnasier, udbydere af erhvervsuddannelser, offentlige og pri-
vate udbydere af AMU, private gymnasier, herunder tilhørende kostafdelinger 
på ungdoms- og voksenuddannelser, TAMU, udbydere af specialundervisning 
for voksne, FGU og STU, voksenuddannelsescentre og deres driftsoverens-
komstparter. 
 
Følgende 11 kommuner er omfattet af genåbningen i Nordjylland:  
Mariagerfjord, Rebild, Thisted, Vesthimmerland, Morsø, Læsø, Hjørring, Fre-
derikshavn, Brønderslev, Aalborg og Jammerbugt Kommune. 
 
Følgende 8 kommuner er omfattet af genåbningen i Vestjylland:  
Skive, Lemvig, Struer, Viborg, Herning, Holstebro, Ringkøbing-Skjern og 
Ikast-Brande Kommune. 

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, herunder ophold på efterskoler, frie fagskoler 
og kostafdelinger skal modtages på skolen eller i SFO, fritidshjem eller 
klubtilbud.  

3) Elever på 8. klassetrin på efterskoler og frie fagskoler. 
 
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. 

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. 
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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. 

 
Fremmøde for ovennævnte afgangselever i grundskolen, herunder efterskoler, 
frie fagskoler og kosttilbud, samt på FGU, ungdomsuddannelser og voksen-
uddannelser sker under forudsætning af test. I grundskolen, ekskl. efterskoler 
og frie fagskoler, er der tale om anbefaling om test, og på de øvrige områder, 
inkl. efterskoler og frie fagskoler, er der krav om test. Der udarbejdes særskilt 
retningslinjer herom. Samme anbefaling og krav gælder for medarbejdergrup-
per 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. 
 
På grundskoler, efterskoler, frie fagskoler og institutioner med udbud af ung-
doms- og voksenuddannelser, der er beliggende i Nord- og Vestjylland, må 
den ugentlige tilstedeværelsesprocent for ovennævnte elever, kursister, deltagere på 
hver geografisk lokalitet af skolerne og institutionerne, som er beliggende in-
den for de berørte kommuner i Nord- og Vestjylland, ikke overstige 50 pct. 
udover ovennævnte undtagne elevgrupper, herunder sårbare elever og kursi-
ster. Dette gælder ikke for elever i børnehaveklassen og 1.-4. klasse og for 
fremmøde på efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatsko-
ler. Det gælder endvidere ikke for afgangselever, som er indskrevet på en 
kostafdeling på ungdoms- og voksenuddannelser for så vidt angår deres op-
hold på kostafdelingen. 
 
Hver elev, kursist og deltager må højest fremmøde i fem sammenhængende under-
visningsdage ad gangen, når der bortses fra weekender og helligdage, hvorefter 
eleven, kursisten og deltageren er omfattet af lukningen fem sammenhæn-
gende undervisningsdage. 
 
Der kan åbnes for kortere fysiske udendørs møder for elever, der ellers i øv-
rigt er hjemsendt (trivselsgrupper). Ved sådanne aktiviteter må en undervi-
ser/lærer/pædagog mødes med en eller flere elever, dog må det samlede antal 
deltagere ikke overstige 5 personer. Der skal holdes forsvarlig afstand mv. un-
der møderne. 
 
I tråd med øvrige skoler og institutionen kan efterskoler, hvor muligt, åbne for 
kortere fysiske udendørs møder for elever, der ellers i øvrigt er hjemsendt 
(trivselsgrupper). Ved sådanne aktiviteter må lærere/pædagoger mødes med 
en eller flere elever, dog må det samlede antal deltagere ikke overstige 5 perso-
ner. Der skal holdes forsvarlig afstand mv. under møderne. 
 
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 
på de yngre klassetrin vil være nødvendigt med flere undervisere for afgangs-
elever. 
 
Efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler 

 Som udgangspunkt skal alle elever på efterskoler, frie fagskoler og kostaf-
delinger på fri- og privatskoler møde op på skolen. 

 Elever, der efter en konkret individuel vurdering skal blive hjemme, skal 
modtage fjernundervisning. 

 En elev vil blive registreret som fraværende, hvis forældrene vælger at 
holde eleven hjemme/eleven vælger at blive hjemme, uanset at skolen ef-
ter dialog med forældre/elev og elevens læge har vurderet, at eleven skal 
møde fysisk på skolen. Skolen skal i den situation ikke give eleven nødun-
dervisning i form af fjernundervisning. 

 
Elever på kostskoler og skolehjem opfordres til i videst muligt omfang at blive 
på kostafdelingen/skolehjemmet indtil afslutning af skoleåret. 
 
 

Elevers og personales 
bevægelse mellem 

Grundskoler, efterskoler, frie fagskoler, SFO, fritidsordninger m.v. samt ung-
doms- og voksenuddannelser i de berørte kommuner i Nord- og Vestjylland 



 3 

kommunegrænser i de 
berørte kommuner i 
Nordjylland og Vestjyl-
land 

kan modtage elever/kursister/deltagere, der har bopæl i en af de berørte kom-
muner, 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 nationale sektorspecifikke retningslinjer. 
  

Test af elever og perso-
nale 

Der henvises til særskilte retningslinjer om test. 
 

Håndtering af smittetil-
fælde 

Der henvises til de nationale sektorspecifikke retningslinjer. 
 

Anbefalinger om hygi-
ejne, rengøring og ud-
luftning 

Der henvises til de nationale sektorspecifikke retningslinjer. 
 

Regler og anbefalinger 
for organiseringen af 
undervisning og andre 
aktiviteter  

Der henvises til de nationale sektorspecifikke retningslinjer. 

Mundbind og visir  Der henvises til de nationale sektorspecifikke retningslinjer. 
 

Regulering af undervis-
ning, herunder nødun-
dervisning, og overgan-
gen til almindelig un-
dervisning 

Regler:  
Skoler, der nødunderviser, skal følge reglerne om nødundervisning , jf. dagtil-
bud- og nødundervisningsbekendtgørelsen.  
 
Børne- og undervisningsministeren fritager alle skoler (alle klassetrin) fra at 
indberette til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, når de følger nødunder-
visningsreglerne indtil videre  
 
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. 
 
Anbefalinger:  
På EMU – Danmarks læringsportal findes der gode råd til undervisningen. 

Elevers deltagelse i un-
dervisning, herunder 
nødundervisning 
 

Der henvises til de nationale sektorspecifikke retningslinjer. 

 

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

