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1. Kontrolleret genåbning af skolerne for alle elever fra den 18. maj 2020 

Onsdag den 15. april genåbnede skolerne for 0.-5. klasse. Statsministeren meddelte torsdag d. 7. maj, at 

skolerne fra mandag d. 18. maj også kan åbne for eleverne i 6.-10. klasse. 

 
Med fase 2 af genåbningen er der kommet reviderede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, der modsat 

tidligere er mere generelle og henvender sig til hele samfundet med enkelte eksempler på fx dagtilbuds- og 

skoleområdet. Der ikke kommer yderligere præcisering eller oversættelse af Sundhedsstyrelsens generelle 

anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. De nye anbefalinger betyder, at alle tidligere vejledninger, retningslinjer 

og instrukser er ophørt. Der kommer ikke yderligere vejledning fra Sundhedsstyrelsen.  

Det er muligt, at UVM og SST kan justere og præcisere deres retningslinjer. I så fald opdateres drejebogen, 

og der kommunikeres herom. 

Denne drejebog for anden fase af genåbningen af skolerne i Aarhus, erstatter de tidligere drejebøger og 

supplerende materialer. Al aktuel information findes fortsat på AarhusIntra.  

1.1. Samarbejde om genåbningen 

Skolerne kan åbne for de ældste elever, når vi er sikre på, at vi kan følge sundhedsmyndighedernes 

reviderede retningslinjer, så forældre fortsat trygt kan sende deres børn i skole, og medarbejdere trygt kan 

møde op på arbejde. Hvis der af forskellige grunde ikke kan leves op til de sundhedsfaglige retningslinjer, og 

en skole derfor ikke kan genåbne for de ældste elever den 18. maj, skal skolelederen så hurtigt som muligt 

give BU-chefen besked herom. 

 
Selv om eleverne på alle klassetrin nu kan komme i skole igen, møder hverken elever eller medarbejdere 

frem til en almindelig og kendt skoledag. Regeringen har fremhævet, at der fortsat ikke vil være tale om den 

samme skolegang for eleverne som før COVID-19, og dermed fx heller ikke en fuld efterlevelse af Fælles 

Mål og kravene om timetal. Hygiejne og rengøring er fortsat centrale forudsætninger for at hindre 

smittespredning af COVID-19 i Danmark. Det er en væsentlig opgave for skolelederen at formidle dette til 

forældre og medarbejdere i forbindelse med genåbningen. 

Det er vigtigt, at der samarbejdes med de lokale MED-udvalg, med de tillidsvalgte og skolebestyrelserne om, 

hvordan vi bedst muligt kan bedrive skole og SFO i denne særlige situation, hvor en række sundhedsfaglige 

retningslinjer har betydning for, hvordan undervisningen og hverdagen på skolen kan afvikles. 

 

2. Sundhed og hygiejne 

Hovedprincippet i Sundhedsstyrelsens retningslinjer er: Beskyt dig selv og andre. 

 

Grundelementerne i forebyggelse af smittespredning er i prioriteret rækkefølge: 

• Isolation af personer med symptomer f.eks. i eget hjem eller på sygehus 

• Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter 

• Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barriere 

 

Sundhedsstyrelsens fem generelle råd er: 

1. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit 

2. Host eller nys i dit ærme - ikke i dine hænder 

3. Undgå håndtryk, kindkys eller kram - begræns den fysiske kontakt 

4. Vær opmærksom på rengøring - både hjemme og på arbejdspladsen 

5. Hold afstand - bed andre tage hensyn 

 

Disse grundelementer og generelle råd er helt centrale for afviklingen af skoledagen for både børn og 

voksne, og de er væsentlige forudsætninger for at hindre smittespredning af COVID-19 i Danmark. 

 

Sundhedsstyrelsens retningslinjer kan hentes på styrelsens hjemmeside. Sundhed i Børn og Unge har 

desuden samlet diverse sundhedsfaglige retningslinjer på AarhusIntra. 

 

3. Praktisk afvikling af skoledagen 

Skolens åbningstid er fra kl. 06:30 – 17:00. SFO’en har åbent fra kl. 6:30 til undervisningen starter, og igen 

fra undervisningen slutter til kl. 17:00 mandag til torsdag og kl.16:30 på fredage.  

https://intranet.aarhuskommune.dk/group/7791/ledere-i-brn-og-unge/documents/57153
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning
https://intranet.aarhuskommune.dk/group/7791/ledere-i-brn-og-unge/documents/57160
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3.1. Afstandskrav og lokaler 

I undervisningen er kravet om afstand mellem eleverne en meter, hvis der ikke er ansigt til ansigt kontakt 

eller risiko for dråbesmitte, som fx: 

• Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved 

normal tale, fx sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse m.v. 

• Ved aktiviteter i bevægelse 

Hvis der er risiko for dråbesmitte, er afstandskravet mere end en meter. 

 

Når klasselokalerne skal indrettes, skal der tages udgangspunkt i følgende: 

• Afstanden på en meter måles fra midt på stolesædet til midt på stolesædet. 

• Bordene skal placeres, så eleverne vender ansigtet op mod tavlen. 

• Der skal være to meter fra lærerens placering til 1. række elever i klasselokalet. 

 

Nogle steder er der ikke mulighed for enmandsborde til alle elever. Man kan i stedet placere eleverne i hver 

sin ende af et tomandsbord, - der skal i så fald være mere end en meter mellem eleverne ved ansigtsvendt 

kontakt. De fleste tomandsborde på skolerne er 110-120 cm. lange, så her vil afstandskravet være opfyldt. 

Det er dog vigtigt, at eleverne også i denne bordopstilling fortrinsvist sidder med ansigtet vendt mod tavlen, 

men de kan også være vendt ind mod hinanden, når de selvstændigt skal løse opgaver, have læsebånd mv. 

Det er vigtigt, at der stadig er opmærksomhed på at undgå dråbesmitte, så hvis eleverne har ansigterne 

vendt mod hinanden ved tomandsbordene, skal det så vidt muligt undgås, at de snakker hen over bordet.  

 
Hvis I får brug for flere lokaler for at kunne få kabalen til at gå op, skal I kontakte Plan på 

plan@mbu.aarhus.dk.  

3.2. Kontakt mellem elever 

Sundhedsstyrelsen skriver i deres retningslinjer, at det er centralt, at klassen er udgangspunktet for 

børnenes hverdag, og at der er faste kendte voksne omkring børnene. Konkret betyder det, at der ikke må 

laves holddeling på tværs af klasserne eller afvikles valgfag mv.  

 

Frikvartererne skal afvikles forskudt, så det kun er få klasser, der holder pause samtidigt. Der er ikke krav 

om, at skolegården opdeles i zoner til klasserne, men eleverne bør ikke blande sig på tværs af klasser i 

frikvartererne. Der er ikke krav om afstand mellem elever fra samme klasse i frikvarteret.  

 

3.3. Rengøring 

Rengøring udføres med vand og sæbe og fortsætter i udgangspunktet som i første fase af genåbningen. 

Sundhedsstyrelsen påpeger, at hyppig rengøring af kontaktpunkter er særligt vigtigt. Kontaktpunkter er fx 

håndtag, armlæn, bordkanter vandhaner mv. Almindelig rengøring (med vand og sæbe) er i de fleste tilfælde 

tilstrækkelig, men kan suppleres med efterfølgende desinfektion ud fra et forsigtighedsprincip Se afsnittet 

”Sundhed og hygiejne” nedenfor for mere information om retningslinjer for hygiejne og rengøring. 

 

Hvis genåbningen for de store elever medfører behov for ændringer i den rengøring, der foretages af de 

eksterne rengøringsleverandører i løbet af dagen, skal I tage kontakt til jeres lokale rengøringsleverandør for 

at få ændret dette. 

 

Der kompenseres fortsat for ekstra udgifter til rengøring, der skal udføres for at kunne leve op til 

myndighedernes anbefalinger. 

 

4. Afvikling af og indhold i undervisning  

4.1. Nødundervisning 

Eleverne på alle klassetrin vil indtil videre blive undervist efter reglerne om nødundervisning. 

 

Regeringen og Børne- og Undervisningsministeriet pointerer, at det derfor stadig er en anderledes 

skolehverdag for eleverne, hvor der kan forekomme ændringer af timetal og fysisk tilstedeværelse, og det vil 

ikke alle steder være muligt at leve op til almindelige standarder for undervisning. Undervisningen skal dog i 

videst muligt omfang leve op til de vanlige faglige krav. Der skal derfor i nødundervisningen ske en fleksibel 

og gradvis indfasning af den almindelige undervisning. 

 

mailto:plan@mbu.aarhus.dk
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Undervisningen foregår som udgangspunkt fysisk på skolen. Kriseledelsen i Børn og Unge har besluttet, at 

skoledagen skal planlægges, så eleverne på alle årgange har fysisk fremmøde på skolen hver dag. Det er 

skolelederen, der planlægger, hvordan dette praktisk kan arrangeres inden for de sundhedsfaglige 

retningslinjer og skolens fysiske rammer.  

 

Eleverne i 6.-10. kl. skal have fysisk nødundervisning minimum 10 lektioner om ugen, og der arrangeres 

derudover fjernundervisning. Hvordan undervisningstiden i praksis fordeles mellem fysisk nødundervisning 

på skolen eller andre steder og fjernundervisning, besluttes lokalt. Det er altså muligt for skolerne at 

planlægge med forskudte mødetider, med undervisning i naturen og med mere end 10 lektioners fysisk 

nødundervisning om ugen, hvis det er praktisk muligt indenfor de sundhedsfaglige retningslinjer. Omfanget 

af og mulighederne for fysisk nødundervisning og fjernundervisning drøftes med BU-chefen. 

 

Undervisningen skal generelt tilrettelægges, så der udgås smittespredning. Det betyder, at klassen er 

udgangspunktet for børnenes hverdag, og at så mange aktiviteter som muligt tilrettelægges udenfor eller 

andre steder, hvor det er nemmere at holde afstand. Ved undervisning indendørs skal eleverne så vidt muligt 

være i samme lokale i de timer, de undervises. 

 

For at reducere kontakter anbefales det, at skolen er opmærksom på, at eleverne som udgangspunkt er 

sammen med de samme lærere. Så længe lærerne har ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne, når de 

skifter klasse, er det dog stadig muligt, at elever kan undervises af flere forskellige lærere i løbet af en 

skoledag.  

 

Bøger, fx klassesæt, må igen anvendes. 

 

Der opfordres til, at der de første dage efter genåbningen afsættes tid til at oplære de store elever i, hvordan 

de overholder retningslinjerne vedr. hygiejne og håndvask. 

 

4.2. Praktisk orienteret undervisning  
Gennemførsel af den praktisk orienterede undervisning forudsætter, at de sundhedsfaglige retningslinjer kan 

overholdes.  

 

Med Sundhedsstyrelsens opdatering af den 10. maj kan sport og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt 

gennemføres, hvis der er stor opmærksomhed på anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen, særligt vedr. 

hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte. 

 

Børn og Unges tolkning er, at der må laves en lokal vurdering af, hvilke dele af undervisningen i fx 

natur/teknik, fysik/kemi, idræt, musik, billedkunst, håndværk og design samt madkundskab, der kan 

gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt – dels i uderummene, dels i faglokalerne.  

 

4.3. Lejrskoler og SFO-koloni 

Skolelederen har kompetence til at tilrettelægge undervisningen og dermed også til at beslutte, hvorvidt de 

planlagte lejrskoler i dette skoleår skal gennemføres for skoleklasser. Det er dog vigtigt at understrege, at de 

sundhedsfaglige retningslinjer vedr. rengøring, håndhygiejne mv. også skal overholdes på lejrskoler - som 

ved alle andre skoleaktiviteter. Desuden er det vigtigt, at anbefalingen om en meters afstand mellem 

eleverne så vidt muligt overholdes i forbindelse med sovepladser, så det sikres, at eleverne ikke ligge for tæt 

op ad hinanden, fx på sovesale og i telte. 

 

5. Hvem må møde i skole 

Alle elever fra 0.-10. klasse (og medarbejdere) skal som udgangspunkt møde i skole medmindre, de er syge, 

deler husstand med Covid-19-smittede familiemedlemmer og/eller tilhører en særlig risikogruppe.  

 

I forbindelse med genåbningens fase 2 vurderer Sundhedsstyrelsen, at det er ganske få personer, der er i 

øget risiko og som derfor behøver at arbejde hjemmefra eller blive omplaceret i deres arbejde - også selvom 

de dagligt har kontakt med mange mennesker. Det er derfor nu op til en lægefaglig vurdering, om en 

medarbejder kan være fysisk til stede på arbejdspladsen. Denne vurdering indhentes via en 

mulighedserklæring fra medarbejderens læge. 



20. maj 2020 

Side 6 af 17 
 

Skolen kan modtage besøgende, fx forældre. For at reducere smittefare er det afgørende, at alle – både 

ansatte, elever og besøgende – følger de enhver tid gældende generelle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen 

om afstand, god hygiejne mv.  
 

Besøg af forældre på skolen kræver en forudgående aftale med lærer/sundhedsplejerske. Forældre, der ikke 

har en aftale med personale på skolen, må fortsat ikke komme ind på skolen. Der henvises til, at børn fortsat 

afleveres og hentes uden for skolen. 

5.1. Symptomer på sygdom 

Børn og voksne (medarbejdere, forældre m.v.), som møder op i skolen, skal være raske. Børn og voksne 

med symptomer på COVID-19 skal hjem omgående og blive hjemme, indtil de har været symptomfri i 48 

timer eller er blevet testet negativ for COVID-19. 

 

Symptomer på COVID-19 kan være: 

• Tør hoste 

• Feber 

• Vejrtrækningsproblemer 

• Hovedpine 

• Muskelømhed 

• Ondt i halsen  

 

Børn og voksne med kendte, længerevarende tilstande og lettere symptomer, fx høfeber/allergi, må gerne 

komme i skole. Det vil sige, at hvis barnet (eller den voksne) lider af en kendt, anden sygdom, som kan 

forklare symptomerne, og egen læge vurderer COVID-19 som usandsynlig, må man gerne komme i skole. 

Det er op til egen læge at vurdere, om der bør testes for COVID-19. 

 

6. Fravær 

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

dermed ikke føres fraværende. Forældre skal således tage en snak med barnets læge, hvis de er i tvivl om, 

hvorvidt deres barn tilhører en risikogruppe, som ikke skal gå i skole, fx hvis barnet er i et behandlingsforløb, 

hvor det anbefales at blive hjemme fra skole. Det vil altid være en konkret individuel vurdering, om et barn i 

en given situation skal blive hjemme. 

 

Hvis forældrene vælger at holde deres barn hjemme, uanset at skolen efter dialog med forældre og elevens 

læge har vurderet, at eleven skal møde fysisk på skolen, skal eleven registreres som ulovligt fraværende. 

Eleven vil i den situation ikke være berettiget til fjernundervisning. 

 

Hvis den manglende opfyldelse af undervisningsforpligtelsen når et omfang, der vurderes at give anledning 

til bekymring jf. reglerne om den udvidede underretningspligt, så bør skolen altid overveje en underretning. 

Dette ligger altså udover reglerne omkring de 15 % ulovligt fravær og standsning af børne- og ungeydelsen. 

 

Udgangspunktet er altid: dialog med forældrene. Det foreslås, at skolen i denne type situationer kontakter 

forældrene og informerer om, at det er sikkert at komme på skolen og deltage i den undervisning og de 

aktiviteter, der gennemføres. 

 

Som udgangspunkt videreføres bestemmelserne vedr. nødundervisning, hvilket betyder, at der ikke skal ske 

underretning til MSB ved en overskridelse af 15 % ulovligt fravær i perioden efter nedlukning. Det er dog 

vigtigt at pointere, at de professionelle fortsat er underlagt den udvidede underretningspligt i situationer, hvor 

fraværet giver anledning til bekymring. 

 

Det er vigtigt at understrege, at disse retningslinjer og anbefalinger altid følger myndighedernes anvisninger, 

ligesom der kan forekomme løbende revideringer, hvis der fremkommer bedre løsninger undervejs. 

 

7. Særligt vedr. afgangseleverne  

Afgangsprøverne for 9. og 10. klasse er aflyst. I stedet ophøjes årets sidste standpunktskarakter til 

prøvekarakter, så eleverne får fuldt eksamensbevis og mulighed for at søge ungdoms- og 

erhvervsuddannelser som normalt. 
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Der er ikke ændret på kravene til, hvilke oplysninger der skal fremgå af de forskellige beviser. Beviser for 

folkeskolens afgangseksamen samt bevis for 9. eller 10. klasse vil således ligne beviser fra tidligere årgange 

og have samme retsvirkning. Det vil heller ikke fremgå af eksamensbeviset, at de afsluttende 

standpunktskarakterer er ophøjet til prøvekarakterer. De standpunktskarakterer, der skal ophøjes til 

prøvekarakterer, er karaktererne i de bundne prøvefag samt de to udtræksfag. Læs mere herom i UVMs 

brev til skolerne pr. 24. april 2020.  

 

UVM har meddelt, at eleverne i 9. og 10. klasse skal modtage undervisning frem til sommerferien 2020, og 

de afsluttende standpunktskarakterer skal afgives og indberettes tidligst den 10. juni og senest den 15. juni 

2020. 

 

Der gælder i udgangspunktet de samme rammer for afgivelse af standpunktskarakterer i den aktuelle 

situation som normalt. Standpunktet fastsættes således i forhold til de faglige mål, som gælder for faget. Det 

er derfor relevant at tilrettelægge nødundervisning inden afgivning af standpunktskarakter på måder, der 

bedst muligt giver grundlag for at vurdere elevens faglige niveau. Det kan fx være afleveringer, mundtlige 

opfølgninger, mindre oplæg, virtuel dialog. Der kan også gennemføres skriftlig og mundtlig 

eksamenstræning. Eksamenstræningen kan indgå som en del af lærerens helhedsvurdering ift. afgivelse af 

den afsluttende standpunktskarakter, men det må ikke være det primære grundlag. 

 

7.1. Sidste skoledag og dimissioner 

Afgangselevernes afsked med folkeskolen vil finde sted torsdag den 25. juni. Arrangementet afholdes som et 

lokalt arrangement på hver enkelt skole under hensyntagen til de nationale retningslinjer fra 

sundhedsmyndighederne.  

 

Det er skolen, der i samarbejde med elever, forældre/skolebestyrelse samt FU planlægger det lokale 

arrangement. I tidsrummet kl. 14-16 vil der blive afviklet et fælles virtuelt underholdningsprogram med musik, 

konkurrencer og andre indslag. Skolerne vil løbende blive informeret om såvel de IT-tekniske løsninger som 

øvrige oplysninger vedrørende den fælles del. 

 

Dimissioner planlægges lokalt under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes nationale anbefalinger. 

 

8. SFO og fritidstilbud 

SFO’en har åbent fra kl. 6:30 til undervisningen starter, og igen fra undervisningen slutter til kl. 17:00 

mandag til torsdag og kl.16:30 på fredage. SFO’en er åben for alle, der er indmeldt.  

 

Det er op til den enkelte SFO eller klub, om man vil bede forældrene aktivt tilmelde børnene, hvis det 

vurderes hensigtsmæssigt i forhold til planlægning af medarbejderressourcer og lokalekapacitet.  

 

Skolerne skal være opmærksomme på at koordinere sluttidspunktet for undervisningen med klubberne, så 

de er klar til at tage imod børnene, når de har fri. 

 

Det anbefales, at aktiviteterne i SFO og fritidstilbud organiseres, så børnene er i faste grupper af børn og 

voksne. Tiden i SFO bør derfor tilrettelægges, så elever fra de samme klasser så vidt muligt følges ad.  

 

Hvis det, fx i ydertimerne, ikke er muligt at samle eleverne klassevist, må eleverne samles på tværs, hvis 

man opretholder opmærksomheden på de gældende afstandskriterier, og samtidig opfordres der til, at 

børnene vasker deres hænder, inden de mødes i nye grupper. Af hensyn til at begrænse smittespredning 

anbefales dette også for de aktiviteter, SFO’en har udendørs. 

 

Der skal i forbindelse med den yderligere genåbning være særlig opmærksomhed på at sikre et godt SFO-

tilbud for børnene, herunder planlægge med de fornødne ressourcer til at kunne løse opgaven.  

 

I den sammenhæng skal lederen være opmærksom på, at Aarhusaftalens bestemmelser fortsat er 

gældende, bl.a. de 215 årlige timer til særlige formål. For pædagoger, pædagogiske assistenter og 

pædagogmedhjælpere anvendes de 215 årlige timer til egen planlægning, planlægning med andre, 

samarbejde med forældre, personalemøder i SFO og arrangementer for forældre og børn. 
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9. Fysisk tilstedeværelse for pædagogisk og administrativt personale  

9.1. Administrativt personale 

Fra den 18. maj må de administrative medarbejdere også være til stede i det omfang, at der er fysiske 

faciliteter til det, så de sundhedsfaglige krav om hygiejne, afstand mv. kan overholdes.  

 

Det vil sige, at det skal sikres, at: 

• der er tilstrækkelig afstand mellem de administrative arbejdspladser 

• der ikke deles faciliteter som tastatur, skærm, telefon 

• der skal være sikkerhed for hygiejnen 

• medarbejderne skal ikke sidde et sted, der bruges til gennemgang, samtaler eller lignende. 

 

Der skal desuden tages hensyn til medarbejdere i særlige risikogrupper. Den lidt større åbning betyder ikke, 

at alle medarbejdere skal være til stede i hele arbejdstiden. Administrationslederen kan stadig tilrettelægge 

arbejdet således, at medarbejderne møder på skift f.eks. på grund af pladsforhold, og vurderer i hvilket 

omfang, der skal arbejdes hjemmefra. 

 

9.2. Pædagogisk personale 

Det er fortsat nødvendigt, at det pædagogiske personale, der varetager opgaver med børnene (dvs. lærere, 

børnehaveklasseledere, pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere), i udgangspunktet 

kun er på skolerne, når de skal være sammen med eleverne. 

 

Det betyder, at forberedelse og fjernundervisning så vidt muligt skal ske fra medarbejderens bopæl. 

Mødeaktivitet afvikles virtuelt eller telefonisk.  

 

Hvis det undtagelsesvist er nødvendigt for det pædagogiske personale at lave forberedelsesaktiviteter på 

skolen, skal det ske, så de sundhedsfaglige krav om hygiejne, afstand mv. kan overholdes, jf. ovenstående 

afsnit. 

 

9.3. Sammenhæng mellem krav og ressourcer for det pædagogiske personale 
For det pædagogiske personale skal der fortsat være sammenhæng mellem krav og ressourcer. Mange 

medarbejdere har i væsentlig grad fået ændret i deres individuelle opgaveportefølje ifm. genåbningen af 

skolen. Det er fortsat væsentligt, at lederen tilstræber, at medarbejderen har forståelse for de tildelte 

opgaver, samt at lederen redegør for sammenhængen mellem krav og ressourcer i de tildelte opgaver.  

10. Sparring til ledere 

Med en øget genåbning kan der opstå spørgsmål om børnenes reaktioner, og der kan være forældre, der er 

usikre eller medarbejdere, som kommer i tvivl om, hvordan de kan/skal agere i en tid hvor Coronaepidemien 

fortsat dominerer. Det er en opgave, der kræver særligt fokus fra skolelederne, og der kan naturlig nok opstå 

brug for sparring. Som sædvanligt er konsulenterne i HR & Organisation parat til at bistå hermed. 

PPR tilbyder desuden at bidrage til at understøtte skoleledelsen i de ledelsesmæssige udfordringer, hvis der 

er brug for sparring udefra. Med dette tilbud bliver det muligt at drøfte konkrete spørgsmål eller få sat 

perspektiver på de dilemmaer og udfordringer, der opstår i den kommende tid. Yderligere information om 

tilbuddet findes på AahusIntra. 

 

11. Tilsynsforpligtelsen i kommunale dagtilbud, skoler og FU 

Tilsynet med de kommunale tilbud ligger i ledelseslinjen, og det forventes desuden, at ledelseslinjen har 

indsigt i situationen omkring genåbningen i alle afdelinger som forudsætning for at kunne godkende, hvorvidt 

børn og unges ophold i dagtilbud, skoler og klubber er sundhedsmæssigt og pædagogisk forsvarligt. 

 

12. Lokal udmøntning 

Nedenfor er de forskellige sundhedsfaglige retningslinjer og de nationale, faglige krav til nød- og 

fjernundervisningen opstillet skematisk, som I kender det fra drejebogen for første fase af genåbningen. Der 

er mulighed for, at I kan notere jeres lokale udmøntning af de nationale retningslinjer i skemaet.  

 

Kriseledelsen i Børn og Unge har besluttet, at I kan opfylde jeres journaliseringsforpligtelse ved, at I noterer i 

skemaet, men hvis I har lokale drejebøger, logbøger, excelark eller andet, som fungerer bedre for jer, og 

som kan journaliseres elektronisk, så benyt gerne dem.  

https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/57158#mcetoc_1e61gre2c454
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Drejebog før åbning i fase 2  Lokal udmøntning på skolen 

Organisering af hverdagen 
 
• Få overblik over antallet af børn på de 

forskellige klassetrin og tilmeldte i SFO, så I 
kan disponere personaleressourcerne 

• Vær opmærksom på at koordinere 
sluttidspunktet for undervisningen med 
klubberne, så de er klar til at tage imod 
børnene, når de har fri. 

• Indret klasselokaler så de lever op til de nye 
afstandskrav 

• Skab overblik over fælles arealer og overvej, 
hvordan I vil disponere dem, så I kan overholde 
afstandskravene 

• Få overblik over, hvordan skolens arealer inde 
og ude kan benyttes til undervisning og 
SFO/klub, så SST’s og de kommunale 
retningslinjer kan overholdes 

• Hvis I mangler lokaler, skal I kontakte Plan. 
• Organiser hverdagen, så børn og voksne som 

har udgangspunkt samme klasse i løbet af 
dagen. 

• Vurder om der skal ophænges yderligere 
materiale fra sundhedsmyndighederne 
(håndvask mv.) 

• Planlæg instruktion i hygiejne af medarbejdere 
og eleverne, så det kan iværksættes 
umiddelbart ved skolestart 

 

 

Medarbejdere 
 
• Lærerne i 6.-10. klasse skal orienteres og 

forberedes på opgaven med genåbning, så de 
både er klædt på til den sundhedsmæssige og 
pædagogiske opgave og oplever, at de trygt 
kan gå på arbejde. 

• Der skal planlægges efter, at der skal være så 
få forskellige voksne i klasserne som muligt. 

• Alle medarbejdere skal have information om 
retningslinjerne for fysisk fremmøde, jf. punkt 8. 

 

Kommunikation med forældre 
 
• I skal sikre at det senest opdaterede 

informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen og 
de kommunale retningslinjer er synligt 
tilgængelige for alle forældre ved ind- og 
udgange. Se materialepakker på AarhusIntra 

• Overvej hvordan I kommunikerer med ”de nye” 
forældre forud for opstart, så de føler sig trygge 
på egne og deres børns vegne. 

• Overvej hvordan forældrene kan understøtte de 
tiltag og retningslinjer, der er udarbejdet. 

• Overvej hvordan I kommunikerer med sårbare 
familier eller med forældre, der ikke taler dansk. 
På materialesiden på Aarhusintra findes en 
plakat med informationer oversat til ni sprog 

• Det anbefales, at I også samarbejder med jeres 
skolebestyrelser om genåbningen i fase 2, så 
de kan bidrage med at understøtte arbejdet. 

 

https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58479
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Kørsel og befordring 
 
• Skolebusserne kører fortsat, og de ændrede 

retningslinjer gælder også for skolebusser. 
 
• Hvis der er ændringer i mødetider for eleverne, 

som også påvirker skolebuskørslen, skal skolen 
kontakte det busselskab, der har buskørslen til 
skolen for at aftale nærmere. Dette skal gøres 
hurtigst muligt, så busselskabet kan planlægge 
dette inden opstarten. 
 

• Kørselskontoret skal varsles om genoptag af 
kørsel for evt. ”nye” elever og om de 
pågældende elevers skema. 

 

 

 

Sundhedsfaglige opmærksomhedspunkter  Lokal udmøntning på skolen 

Rengøring og indeklima 

 
• Der skal sikres god udluftning i alle lokaler i 

løbet af dagen. 
• Rengøring skal ske med vand og sæbe. 
• Overflader og kontaktpunkter rengøres med 

vand og sæbe mindst to gange dagligt. 
• Sundhed har udarbejdet en vejledning, som 

beskriver brug af vand og sæbe til rengøring i 
forbindelse med bekæmpelse af COVID-19-vira 
i dagtilbud, skoler og FU. 

• Hvis der i nogle klasser er legetøj, skal dette 
vaskes to gange dagligt. Man kan også opdele 
legetøjet i to grupper, så noget bruges om 
formiddagen, og andet bruges om 
eftermiddagen. Legetøj, der ikke kan vaskes 
med vand og sæbe eller sprit, skal pakkes væk, 
til COVID-19 epidemien er overstået.  

• Bøger kan igen anvendes af alle 

• Der må ikke medbringes legetøj hjemmefra. 

• Der skelnes mellem den grundlæggende 
rengøring, der foretages af 
rengøringsfirmaer/konsulenter to gange dagligt 
og renholdelse i løbet af dagen, som foretages 
af vikarer, ungarbejdere eller andet personale. 
Se mere om rengøring på AarhusIntra. 

• Specifikationer vedr. rengøring leveret af 
eksterne leverandører findes på AarhusIntra 

 

Afstandskrav og reduceret kontakt 

 
• Der er ikke krav om et maksimalt antal 

personer, der må være samlet på skolen. 
• I undervisningen er kravet om afstand mellem 

eleverne en meter, hvis der ikke er ansigt til 
ansigt kontakt eller risiko for dråbesmitte, som 
fx ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor 
dråber dannes og slynges længere væk fra 
personen end ved normal tale, (fx sang, råb, 
foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse mv.) og 
ved aktiviteter i bevægelse, fx rutsjebaner og 
legestativer 

 

https://intranet.aarhuskommune.dk/api/documents/59370/data?inline=true
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58361#mcetoc_1e6tp95t33h
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/57162
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/57162
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• Hvis der er risiko for dråbesmitte, er 

afstandskravet mere end en meter. 

 

Når klasselokalerne skal indrettes, skal der tages 

udgangspunkt i følgende: 
• Afstanden på en meter måles fra midt på 

stolesædet til midt på stolesædet. 
• Bordene skal placeres, så eleverne vender 

ansigtet op mod tavlen. 
• Der skal være to meter fra lærerens placering til 

1. række elever i klasselokalet. 

 

Nogle steder er der ikke mulighed for 

enmandsborde til alle elever. Man kan i stedet 

placere eleverne i hver sin ende af et tomandsbord, 

- der skal i så fald være mere end en meter mellem 

eleverne ved ansigtsvendt kontakt. De fleste 

tomandsborde på skolerne er 110-120 cm. lange, 

så her vil afstandskravet være opfyldt. Det er dog 

vigtigt, at eleverne også i denne bordopstilling 

fortrinsvist sidder med ansigtet vendt mod tavlen, 

men de kan også være vendt ind mod hinanden, 

når de selvstændigt skal løse opgaver, have 

læsebånd mv. Det er vigtigt, at der stadig er 

opmærksomhed på at undgå dråbesmitte, så hvis 

eleverne har ansigterne vendt mod hinanden ved 

tomandsbordene, skal det så vidt muligt undgås, at 

de snakker hen over bordet.  

 

Håndhygiejne 

 
God håndhygiejne er en effektiv metode til at 
forebygge kontaktsmitte via genstande, hænder 

og ansigt. 

 
God håndhygiejne forudsætter intakt hud. Det er 
vigtigt at pleje hænderne med f.eks. 
fugtighedscreme for at huden holdes intakt, 
modvirke tørre hænder og udvikling af eksem. 

 

Anbefalinger til håndhygiejne: 
• Udfør hyppig håndhygiejne, som tilpasses 

situationer fx ved ankomst til og afgang fra 
hjem, skole og mellem forskellige opgaver og 
aktiviteter, før spisning eller efter host/nys. 

• Håndvask og hånddesinfektion er ligeværdige, 
dog anbefales håndvask altid ved synligt snavs 
på hænder, ved fugtige hænder, efter 
toiletbesøg og før håndtering af madvarer. 

• Der skal være let adgang til hånddesinfektion 
hvor der færdes mange mennesker og er 
mange kontaktpunkter 

• Der bør ikke anvendes fælles håndklæder eller 
sæbestykker 

 

Se mere om håndvask og håndhygiejne på Aarhus 

Intra. 

 

Mad og måltider 
 
Håndtering af kost: 

 

https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58361#mcetoc_1e6tp95t33dhttps://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58361
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• Medarbejdere (og ikke børn) har ansvar for 
håndtering af kost i forhold til anretning, 
borddækning, afrydning m.v. 

• Vi anbefaler fortsat portionsanretning. Ved 
buffet er det evt. en af skolens medarbejdere, 
der har ansvaret for at anrette maden for den 
enkelte elev.  

• Alle skal vaske hænder grundigt før, der 
anrettes, tilberedes og spises mad 

• Alle skal sidde med en meters afstand til 
hinanden, når de spiser 

 
Håndtering af portionsanretning af maden 
• Når mad tilberedes i et fælleskøkken og 

derefter transporteres ud til en klasse, må 
anretterkøkkenet i institutionen gerne anrette 
maden. 

• Medarbejdere må gerne servere både varm og 
kold mad på tallerkener fra fade og smøre 
madder til det enkelte barn.  

• Medarbejdere må gerne hælde drikkevarer op 
til børnene.  

• Medarbejderne skal vaske deres hænder med 
vand og sæbe inden anretning af maden. 

• Derudover skal det sikres, at børnene ved 
servering ikke stimler sammen og står for tæt 
omkring maden. 

 
Som altid skal hygiejnereglerne omkring 
opvarmning, nedkøling og varmholdelse af maden 
overholdes. 
 
Ved kø til/i kantinen skal der sørges for en meters 
afstand mellem personerne i køen. Dette kan fx 
sikres med afmærkning på gulvet. 
 
Uddeling til fødselsdage og lignende 
• Der må ikke deles ud af kage, slik, frugt eller 

andet, som barnet har med hjemmefra – heller 
ikke selvom det er ”portionsindpakket”.  

 

Undervisning og faglige krav  Lokal udmøntning på skolen 

Generelle faglige krav til undervisningen  
 
• Undervisning vil fortsat være nødundervisning, 

da det ikke alle steder vil være muligt at leve op 
til almindelige standarder for undervisning, 
herunder normalt timetal. Det er vigtigt at 
understrege, at ingen forventer samme 
kvalitetsniveau til nødundervisning som til den 
almindelige undervisning. Undervisningen skal 
dog i videst muligt omfang leve op til de vanlige 
faglige krav. 
 

• Undervisningen foregår som udgangspunkt 
fysisk på skolen. Skoledagen skal planlægges, 
så eleverne på alle årgange har fysisk 
fremmøde på skolen hver dag. 
 

• Eleverne i 6.-10. kl. skal have fysisk 
nødundervisning minimum 10 lektioner om 
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ugen, og der arrangeres herudover 
fjernundervisning.  

 
• Hvordan undervisningstiden i praksis fordeles 

mellem fysisk nødundervisning på skolen eller 
andre steder og fjernundervisning, besluttes 
lokalt. Det er altså muligt for skolerne at 
planlægge med forskudte mødetider, med 
undervisning i naturen og med mere end 10 
lektioners fysisk nødundervisning om ugen, 
hvis det er praktisk muligt indenfor de 
sundhedsfaglige retningslinjer. Omfanget af og 
mulighederne for fysisk nødundervisning og 
fjernundervisning drøftes med BU-chefen. 
 

• Undervisningen skal i videst muligt omfang leve 
op til folkeskolelovens krav og bestemmelser 
for så vidt angår fagrækken og Fælles Mål samt 
forpligtelsen til at tilrettelægge undervisningen 
efter den enkelte elevs behov mv. 

 

• Undervisningen skal generelt tilrettelægges, så 

der udgås smittespredning. Det betyder, at 

klassen er udgangspunktet for børnenes 

hverdag, og at så mange aktiviteter som muligt 

tilrettelægges udenfor eller andre steder, hvor 

det er nemmere at holde afstand. Ved 

undervisning indendørs skal eleverne så vidt 

muligt være i samme lokale i de timer, de 

undervises. 
 
• Ved den fysisk undervisning på skolen, er det 

skolens ansvar at prioritere ud fra faglige 
vurderinger af elevernes behov, hvilken 
undervisning der skal gennemføres. Man kan 
for eksempel vælge at give særlig prioritet til de 
dele af undervisningen, der har været særligt 
vanskelige at gennemføre som 
fjernundervisning. 

 
• Skolen skal tilrettelægge undervisningen efter 

den enkelte elevs behov i den udstrækning, at 
det er praktisk muligt i den ekstraordinære 
situation. Derfor skal det så vidt muligt være 
den eller de lærere, som kender eleverne, som 
tilrettelægger undervisningen. 

Konkrete krav til fag med praktisk orienteret 
indhold 
 

• Praktisk orienteret undervisning i fag eller 

aktiviteter skal ikke gennemføres, hvis det er 

forbundet med uforholdsmæssige faglige, 

praktiske eller sikkerhedsmæssige 

vanskeligheder at gennemføre.  
 

• Fag, hvor de sundhedsmæssige forholdsregler 

ikke kan opretholdes, afløses af andre fag.  

 

• Med Sundhedsstyrelsens opdatering af den 10. 

maj kan sport og idrætsaktiviteter med fysisk 

kontakt gennemføres, hvis der er stor 
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opmærksomhed på øvrige anbefalinger, særligt 

vedr. hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte. 

Undervisningens organisering – afstand: 
 

• Klassen er udgangspunktet for børnenes 

hverdag, og at der skal være faste kendte 

voksne omkring børnene.  

 

• For at reducere kontakter anbefales det, at 

skolen er opmærksom på, at eleverne som 

udgangspunkt er sammen med de samme 

lærere. Så længe lærerne har ekstra 

opmærksomhed på god håndhygiejne, når de 

skifter klasse, er det dog stadig muligt, at elever 

kan undervises af flere forskellige lærere i løbet 

af en skoledag.  

 

• Frikvartererne skal afvikles forskudt, så det kun 

er få klasser, der holder pause samtidigt 

 

• Kravet om afstand mellem eleverne er en 

meter, hvis der ikke er ansigt til ansigt kontakt 

eller risiko for dråbesmitte (her er kravet to 

meter) 

 

Faglige krav til nød- og fjernundervisning  
 
• Nødundervisning kan udover den fysiske 

undervisning på skolen blandt andet omfatte 
fjernundervisning og virtuel undervisning, 
herunder egen læring i hjemmet efter anvisning 
fra underviser ved brug af bøger og andre 
relevante undervisningsmidler, inklusive 
digitale. [BEK] 

 
• Nødundervisning som fjernundervisning eller 

virtuel undervisning kan også indebære, at 
eleven får hjemmeopgaver til digital aflevering 
og efterfølgende bedømmelse og evaluering fra 
underviseren. [BEK] 

 
• Pligten til at give nødundervisning omfatter ikke 

praktisk orienteret undervisning i fag eller 
aktiviteter, hvor det vil være forbundet med 
uforholdsmæssige faglige, praktiske eller 
sikkerhedsmæssige vanskeligheder at 
gennemføre undervisningen uden samtidig 
tilstedeværelse af lærer og elever. Skolen kan 
udskyde praktisk orienteret undervisning, så 
den gennemføres, når nødundervisning er 
ophørt. Skolen kan fremrykke undervisning, der 
ikke er praktisk orienteret, så den gennemføres 
som nødundervisning. [BEK] 

 
• Lige som med den almindelige undervisning i 

folkeskolen gælder det også for 
nødundervisningen, at skolen skal tilrettelægge 
undervisningen efter den enkelte elevs behov i 
den udstrækning, dette er praktisk muligt i den 
ekstraordinære situation. Derfor vil det også 
typisk være den eller de lærere, som kender 
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eleverne, som tilrettelægger 
nødundervisningen. [UVM] 

 
• Nødundervisningen erstatter den normale 

undervisning og skal være i overensstemmelse 
med uddannelsens, fagets eller tilbuddets 
formål og målene for den pågældende aktivitet. 
Det er vigtigt at understrege, at ingen forventer 
samme kvalitetsniveau til nødundervisning som 
til den almindelige undervisning. [UVM] 

SFO 
 
• Det anbefales, at aktiviteterne i SFO og 

fritidstilbud organiseres, så børnene er i faste 
grupper af børn og voksne. Tiden i SFO bør 
derfor tilrettelægges, så elever fra de samme 
klasser så vidt muligt følges ad.  

 

• Hvis man opretholder opmærksomheden på de 

gældende afstandskriterier, og samtidig 

opfordres der til, at børnene vasker deres 

hænder, inden de mødes i nye grupper. Af 

hensyn til at begrænse smittespredning 

anbefales dette også for de aktiviteter, SFO’en 

har udendørs. 
 

 

 

 

Særligt vedr. COVID-19 og risikogrupper  Lokal udmøntning på skolen 

Når børn eller voksne er testet negative for 
Covid-19 
 
Medarbejdere eller børn, der er testet negative for 
COVID-19, og ikke har symptomer på anden 
sygdom, må gerne møde op i institution/skole. 
 
Det vil sige at: 
• Hvis børn eller voksne er testet negative for 

COVID-19 og ikke har symptomer, må de gerne 
møde i institution/skole, også selvom der er 
gået under 48 timer, siden man havde 
symptomer.  

• Ved kronisk/kendt sygdom må man gerne 
komme i institution/skole inden 48 timers 
symptomfrihed, hvis egen læge har vurderet, at 
man er i sædvanlig tilstand. Det er op til egen 
læge at vurdere, om man bør testes for COVID-
19. 

• Børn, som bor sammen med en person, der er 
testet positiv for COVID-19, må ikke komme i 
institution/skole, selvom barnet selv er testet 
negativ. 

 
Skulle der opstå nye symptomer, skal 
barnet/medarbejderen naturligvis straks hjem. 

 

Når børn eller voksne er testet positive for 
Covid-19 
 
Når et barn eller en voksen er testet positiv for 
COVID-19, skal skolen sørge for at informere 
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personale, samt forældrene til børn, som har været 
i nær kontakt med den smittede. 
 
Hvis man har symptomer på sygdom, må man først 
komme tilbage i skole, når man har været 
symptomfri i 48 timer. 
Hvis man ikke har symptomer og alligevel testes 
positiv for COVID-19, skal man blive hjemme i 7 
dage og holde ekstra godt øje med, om man 
udvikler symptomer. Hvis man i løbet af de 7 dage 
skulle få symptomer, som kan give mistanke om 
COVID-19, anses man som først smittefri 48 timer 
efter, at symptomerne er forsvundet.  

Særlige risikogrupper 
 

I forbindelse med genåbningens fase 2 vurderer 

Sundhedsstyrelsen, at det er ganske få personer, 

der er i øget risiko og som derfor behøver at 

arbejde hjemmefra eller blive omplaceret i deres 

arbejde - også selvom de dagligt har kontakt med 

mange mennesker. Det er derfor nu op til en 

lægefaglig vurdering, om en medarbejder kan være 

fysisk til stede på arbejdspladsen. Denne vurdering 

indhentes via en mulighedserklæring fra 

medarbejderens læge. 
 
Nedenfor beskrives, hvilke persongrupper, der 
ifølge Sundhedsstyrelsen, vurderes at være i øget 
risiko for et alvorligt sygdomsforløb med Covid-19 
smitte: 
 
Visse børn med kronisk sygdom 
Visse børn med kronisk sygdom eller særlige 
tilstande kan have en øget risiko for et alvorligt 
sygdomsforløb, hvis de smittes med Covid-19.  
 
Dette vil typisk være elever, der før epidemien, 
også havde særlige forhold i forbindelse med 
skolegang. Elever i særlig i særlig risikogruppe 
følges vanligt i specialambulatorier i sygehusregi og 
vil derfor modtage individuel vurdering og 
rådgivning herigennem. 
 
For yderligere information henviser 
Sundhedsstyrelsen til oversigt fra Dansk Pædiatrisk 
Selskab. 
 
Personer med høj alder 
Risikoen for ældre må ikke alene baseres på alder, 
da den i væsentlig grad afhænger af, hvor rask, 
frisk og rørig man er, og om man har andre 
kroniske sygdomme. Hvis man som ældre er i tvivl, 
er det vigtigt, at egen læge foretager en konkret og 
individuel vurdering af den samlede situation i 
dialog med den ældre borger. 
 
Personer med overvægt 
Risikoen for overvægt skal også ses i 
sammenhæng med samtidige andre kroniske 
sygdomme. Ved overvægt kan det fx være diabetes 
eller hjertekarsygdom. Det er veldokumenteret, at 
følgende er i øget risiko for alvorligt sygdomsforløb: 
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Personer med svær overvægt med BMI over 35. 
Personer med svær overvægt med BMI over 30 og 
samtidig kronisk sygdom.   
 
Personer med visse sygdomme eller tilstande 
• Svær hjertekarsygdom 
• Svær lungesygdom 
• Lungekræft og udbredt (metastatisk) kræft 

uanset kræfttype 
• Kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion 
• Kronisk leversygdom med komplikationer 
• Dårligt reguleret diabetes, uanset diabetes-type 

– især opmærksomhed ved samtidig svær 
overvægt, hjertekarsygdom eller svær 
nyresygdom 

• Tilstande med nedsat ernæringstilstand og 
påvirket almentilstand 

• Muskulære, neuromuskulære og 
neurodegenerative sygdomme og tilstande, der 
medfører nedsat hostekraft eller problemer med 
at komme af med slim fra luftvejene 

• Fremskreden demenssygdom og personer med 
let til moderat kognitiv svækkelse og samtidig 
høj alder og komorbiditet 

• Sygdomme med nedsat immunforsvar 
• HIV-positive med udtalt immundefekt 
• Immunhæmmende behandling 
• Transplantation foretaget inden for de seneste 

seks måneder 
 
Gravide 
Gravide kan være mere modtagelige over for 
infektioner. Når vi ser på COVID-19, tyder det dog 
på, at gravide har samme sygdomsmønster som 
den øvrige befolkning, og det ser ikke ud til, at 
gravide har øget risiko for at få et alvorligt 
sygdomsforløb med COVID-19. Tilsvarende er der 
heller ikke fundet øget risiko for abort, medfødte 
misdannelser eller anden sygdom hos det ufødte 
barn. Enkelte studier finder, at nogle gravide, der 
indlægges med COVID-19 i 3. trimester, forløses 
ved kejsersnit før tid, og at barnet hermed fødes før 
termin med de dertilhørende risici. Ud fra et hensyn 
til det ufødte barn, men også til den gravide, 
betragter Sundhedsstyrelsen derfor gravide som en 
risikogruppe i forhold til COVID-19.  

 


