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Til landets folkeskoler, kommunale ungdomsskoler, dagbehandlingstil-
bud, behandlingshjem, specialskoler, skolefritidsordninger, klubtilbud, 
andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge samt for-
valtninger 
 
 
 
 
 
 
 
Kære alle 
 
Vi ser en bekymrende stigning i antallet af covid-19-smittede i hele landet. 
Heldigvis er vi ikke der, hvor vi igen skal til at lukke skoler. Men for at 
undgå, at vi kommer derhen, er det nødvendigt at tage særlige forholds-
regler hver eneste dag.  
 
På jeres område er retningslinjerne ikke ændret siden sommerferien. 
Selvom hverdagen ikke har været uden udfordringer siden sommerferien, 
er vi glade for, at det har været muligt at prioritere en skoledag under nor-
male rammer med fokus på kvaliteten. For at kunne fastholde det i en tid 
med stigende smitte, er det afgørende, at retningslinjerne fortsat efterleves 
alle steder. Det betyder bl.a., at der vedvarende skal være et stort fokus på 
rengøring og hygiejne, og på at elever blandes mindst muligt på tværs af 
de faste klasser, grupper mv.  
 
Med aftalen om kommunernes økonomi fra maj 2020 blev kommunerne 
kompenseret for de ekstraordinære omkostninger forbundet med Covid-
19 i 2020, herunder omkostninger forbundet med ekstra rengørings- og 
hygiejnetiltag. Der blev også aftalt opfølgende drøftelser om evt. yderli-
gere håndtering af kommunernes Covid-19-relaterede udgifter mellem 
regeringen og KL med udgangen af 2020.  Dermed er rammerne på 
plads for ekstra rengøring og hygiejnetiltag. 
 
Det er vigtigt, at vi skaber en hverdag med mest mulig tryghed for det 
pædagogiske personale og lærerne. Det skal gøres lokalt, men der er også 
fra regeringens side lagt vægt på, at det skal være muligt for medarbejderne 
i grundskolen at bære visir, hvis man ønsker det. Det kan også være en 
god ide, at sørge for, at mødeaktiviteten – både på skolen og med andre 
skoler – mellem lærere/pædagogisk personale/ledelsen begrænses, deles 
op eller gennemføres virtuelt. 
 
Stigningen i antallet af smittede betyder også, at vi vil se flere tilfælde af, 
at medarbejdere og elever hjemsendes, fordi der opstår smittetilfælde eller 
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begrundet mistanke herom. Vi anerkender, at det kan udfordre dagligda-
gen. Ikke desto mindre er det vigtigt, at I igennem hyppig kontakt sikrer, 
at især udsatte og sårbare elever får den støtte, de har brug for.  
 
Vi ved, at der er gode erfaringer med hurtigt at tilrettelægge både fjernun-
dervisning og nødundervisning, og disse erfaringer skal I bruge, når elever 
hjemsendes. 
 
Derudover skal brobygning og introduktionskurser i dette skoleår ikke 
gennemføres på almindelig vis, hvor elever på landets grundskoler møder 
fysisk frem på ungdomsuddannelserne. Brobygning i 9. og 10. klasse samt 
introduktionskurser i 8. klasse med fysisk fremmøde på ungdomsuddan-
nelsesinstitutionerne skal aflyses i år. 
 
På grund af COVID-19 er der behov for at finde alternative løsninger for 
afholdelse af brobygning og introduktionskurserne. Det er nemlig afgø-
rende, at de unge fortsat får et solidt kendskab til mulighederne på ung-
domsuddannelserne. I den udstrækning, det er praktisk muligt, skal de af-
lyste introduktionskurser og brobygningsforløb med fysisk fremmøde er-
stattes af enten virtuelle forløb, eller forløb hvor en eller flere undervisere 
eller elever fra en ungdomsuddannelsesinstitution besøger elevens grund-
skole. Det vil blive drøftet nærmere med de relevante interessenter og Fol-
ketingets partier, hvordan de alternative forløb bedst kan finde sted.   
 
Vi vil sammen benytte lejligheden til endnu engang at understrege, at vi er 
dybt imponerede over de kreative løsninger og alternative samværsformer, 
som vi så i foråret. Omstændighederne kræver desværre, at I skal genfinde 
disse og udbygge dem her i efteråret og vinteren.  
 
Det bliver en anderledes hverdag. Men vi har stor tiltro til, at det er en 
opgave, I kan løfte sammen. 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Pernille Rosenkrantz-Theil, børne- og undervisningsminister 
 

Thomas Gyldal Petersen, formand for KL's Børne- og Undervisningsud-
valg 

 


