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Til ledere på ungdoms- og voksenuddannelser
Først og fremmest tak for jeres store og langvarige indsats med at håndtere
COVID-19. Vi ved, at det er et stort arbejde at følge med i og tilpasse sig
anbefalinger og restriktioner og samtidig opretholde en så almindelig hverdag for elever og medarbejdere som muligt.
Efter en periode, hvor corona har holdt en pause, er smitten igen stigende.
Derfor vil vi endnu engang bede jer bidrage til at holde epidemien under
kontrol.
På ungdoms- og voksenuddannelsesområdet er skoler og uddannelsesinstitutioner åbne. Vi vil i stedet bruge nogle af de anbefalinger og restriktioner, som kan holde smitten nede.
Der er indført krav om coronapas for elever, kursister, deltagere og besøgende over 15 år på ungdoms- og voksenuddannelser. Dog er elever på
ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) samt personer,
som er henvist til undervisning efter lov om specialundervisning for
voksne, undtaget. Der gælder også en undtagelse for personer, der kan
fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test.
Skolen eller uddannelsesinstitutionen skal mindst to gange ugentligt gennemføre stikprøvevis kontrol af kravet om coronapas. Elever, kursister,
deltagere eller besøgende, der ikke kan fremvise et gyldigt coronapas, kan
bortvises. I kan downloade plakater og informationsmateriale på coronasmitte.dk. om både coronapas og gode smitteforebyggende råd i hverdagen.
Der er også krav om coronapas ved sociale arrangementer på skolen eller
uddannelsesinstitutionen. Ledelsen kan selv vurdere, om afholdelse af arrangementer er forsvarligt under hensyntagen til den nuværende situation
med stigende smitte samt de anbefalinger, der aktuelt gælder i samfundet
generelt i forhold til at mødes socialt. Her kan der tages udgangspunkt i
den lokale smittesituation, antallet af deltagere og muligheden for afstand,
udluftning, god hygiejne mv.
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Derudover opfordres skolerne til at følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespredning, som beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning ’COVID-19: Forebyggelse af smittespredning’
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Opsporing-oghaandtering-af-naere-kontakter
Ledelsen på institutionerne opfordres til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om smitteopsporing og testning, hvis der er konstateret smitte
i forhold til elever, kursister og deltagere: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Opsporing-og-haandtering-af-naere-kontakter.
Vær opmærksom på, at anbefalingerne løbende kan blive opdateret.
Uddannelsesinstitutionerne kan desuden afvise at modtage elever, der er
testet positive for eller har symptomer på COVID-19. Vi opfordrer til, at
ledelsen viser forståelse for, at der kan være elever, som må blive hjemme,
indtil de har fået svar på test, og at nogle elever som følge af smittesituationen kan have mere fravær end normalt.
Der kan også være skoler og uddannelsesinstitutioner, der som følge af
smittesituationen i perioder er udfordret mht. medarbejderressourcer mv.,
og hvor det kan være en fordel at anvende fjernundervisning. Der er inden
for de almindelige regler mulighed for, at skoler og uddannelsesinstitutioner kan fjernundervise, herunder tilbyde undervisning i form af for eksempel hjemmeopgaver. Reglerne om fjernundervisning for de gymnasiale uddannelser, EUD, FGU og VEU kan læses under spørgsmål/svar på
uvm.dk.
Her til slut er det vigtigt at huske, at vi står et bedre sted end på samme
tidspunkt sidste år. Ungdoms- og voksenuddannelserne er åbne, og mange
er vaccinerede. Ved at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger, kan I
give et meget vigtigt bidrag til, at holde samfundet åbent.
Jeg ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Mange tak for en
stor indsats i det forgangne år og for godt samarbejde.

Med venlig hilsen

Pernille Rosenkrantz-Theil
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