Kommunerne
Specialtilbud m.fl.

Kære kommuner, skoler m.fl.
I den aktuelle situation med COVID-19 er det afgørende, at børn, unge
og voksne i sårbare og udsatte positioner eller med specifikke vanskeligheder har adgang til så normal undervisning som overhovedet muligt.
Det er afgørende, at vi står sammen om at gøre alt, hvad der er muligt,
for at give netop dem mest mulig trivsel, læring og stabilitet i hverdagen.
Samtidig er det vigtigt, at undervisningen sker under trygge forhold for
elever og medarbejdere.
Retningslinjerne på grundskoleområdet er derfor blevet justeret for at tydeliggøre den fleksibilitet, der er for, at kommunalbestyrelserne inden for
de gældende regler kan træffe beslutninger for at sikre tryghed for de elever og lærere, der er fysisk til stede på skolerne. Disse beslutninger kan
delegeres til skoleledere og -bestyrelser. Retningslinjerne findes på
uvm.dk/corona.
Vi er enige om, at det er vigtigt, at specialtilbud og tilbud målrettet sårbare børn og unge er åbne på trods af COVID-19 – naturligvis under
forudsætning af, at sundhedsmyndighederne finder det forsvarligt.
Det er fortsat sundhedsmyndighedernes vurdering, at børn, unge og
voksne i sårbare og udsatte positioner eller med specifikke vanskeligheder på specialområdet kan undtages fra nedlukningen. Det er dog helt
naturligt, at det kan skabe utryghed, at disse tilbud holdes åbent, når
store dele af samfundet i øvrigt er lukket ned.
Retningslinjerne indeholder en række anbefalinger til, hvad man lokalt
bør være opmærksom på, når man gennemfører undervisning i specialtilbud mv. med fysisk fremmøde. Det fremgår bl.a., at eleverne ikke er omfattet af den generelle anbefaling om at holde mindst 2 meters afstand. I
stedet opfordres til, at eleverne har undervisning og andre aktiviteter i
mindre og faste grupper, så vidt muligt med faste medarbejdere per
gruppe, og at dette er udgangspunktet for elevernes hverdag. Det kan –
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alt efter omstændighederne – indebære behov for, at der lokalt prioriteres ressourcer hertil. Skolerne kan f.eks. vælge at låne større lokaler evt. i
nedlukkede skoler eller gymnasier, hvis det kan øge tryghedsfølelsen hos
elever og ansatte.
Justeringen af retningslinjerne tydeliggør endvidere regler og rammer for,
hvornår skolelederne – gerne under inddragelse af skolebestyrelsen og
medarbejderrepræsentanter – lokalt kan træffe beslutninger om organisering af undervisningen, f.eks. i forhold til nødundervisning. Her gælder
det bl.a.:
 At der kan være behov for at overgå til nødundervisning, hvis lærerfravær og/eller elevfravær er så omfattende, at normal undervisning ikke kan gennemføres.
 At der lokalt – f.eks. som følge af fysiske rammer, lokaleforhold,
indretning mv. – kan være behov for at overgå til nødundervisning for at overholde anbefalingerne om at gennemføre undervisning og aktiviteter i mindre, faste grupper mv.
 Nødundervisningen kan gennemføres med fysisk tilstedeværelse,
som fjernundervisning og som en kombination heraf.
 Alt afhængig af behov kan skolerne foretage tilpasninger i mere
eller mindre vidtgående grad i sin nødundervisning. Det kan
f.eks. være ift. linjefagsdækning, men der kan også opstå situationer, hvor det er nødvendigt at ændre omfanget og indholdet af
den undervisning, eleverne får, for eksempel ved at fravige timetallet, fagrækken eller Fælles Mål i de enkelte fag.
 Den undervisning, som nødundervisningen erstatter, medregnes
ved opfyldelse af krav i lovgivningen om varighed af undervisningen.
Endvidere er fraværsreglerne beskrevet i retningslinjerne, og det er tydeliggjort, at hverken sygefravær eller fravær, som er aftalt med skolelederen, indgår i det ulovlige fravær, som i nærmere bestemte situationer skal
indberettes til kommunen. Det fremgår også, at der er mulighed at modtage nødundervisning hjemmefra, hvis eleven eller en i elevens husstand
er i øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19.
På skolerne og institutionerne er det fortsat vigtigt, at man lokalt har fokus på at overholde de sundhedsfaglige anbefalinger i forhold til rengøring. Det bemærkes i den forbindelse, at regeringen har tilkendegivet, at
kommunale nettomerudgifter til håndtering af COVID-19, herunder fx
til rengøring, vil blive dækket i både 2020 og 2021. I forhold til fri- og
privatskoler vil regeringen afsætte 45 mio. kr. til alle de private og regulerede selvejende skoler og uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område som kompensation for forøgede rengøringsudgifter i 1. kvartal af 2021. Midlerne udmøntes efter godkendelse i Finansudvalget.
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Som nævnt er det af afgørende betydning, at børn og unge i sårbare og
udsatte positioner eller med specifikke vanskeligheder hjælpes bedst muligt gennem perioderne med nedlukning og restriktioner. For at dette kan
lykkes, er det vigtigt, at skoleledelsen, lærerne, pædagogerne, bestyrelserne, forvaltningen og relevante organisationer har et godt samarbejde
om, hvordan det kan blive så trygt som muligt for personale og elever at
have deres daglige gang på skolen.
De bedste løsninger kan kun findes lokalt. Vi håber derfor, at I vil være
med til at sikre børn og unge i sårbare og udsatte positioner eller med
specifikke vanskeligheder mest muligt læring, tryghed og stabilitet i hverdagen.
I det arbejde bistår Børne og Undervisningsministeriet med råd og vejledning, bl.a. gennem vores retningslinjer, spørgsmål og svar om håndtering af COVID-19 på uvm.dk/corona samt via ministeriets hotline, der
kan kontaktes på tlf. 7080 6707.

Med venlig hilsen

Pernille Rosenkrantz-Theil
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BUPL, Børne og Kulturchefforeningen
Danmarks Lærerforening, Danmarks Private Skoler, Dansk Friskoleforening, Danske Skoleelever,
Deutschen Schul- und Sprachvereins für Nordschleswig, Efterskoleforeningen, Foreningen af Friefagskoler, Foreningen af Kristne Friskoler, Frie Skolers Lærerforening, KL, Lederforeningen i BUPL,
Lilleskolernes Sammenslutning, Sammenslutningen af Steinerskoler i Danmark, Skolelederforeningen,
Skole og Forældre, Uddannelsesforbundet, Ungdomsringen, Ungdomsskoleforeningen.
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