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Retningslinjer for genåbning af efterskoler og frie fagskoler

Nedenstående retningslinjer gælder efterskoler og frie fagskoler pr. 18. maj 2020. Det
bemærkes, at Sundhedsstyrelsens vejledning "COVID-19: Forebyggelse af smittespredning" gælder fra den 10. maj 2020.
Retningslinjer for efterskoler og frie fagskoler pr. 18. maj 2020
Elevgrupper omfattet af
genåbning

Efterskoleelever og elever på frie fagskoler.

Tidspunkt for
genåbning i fase 2

Genåbninger i fase 2 sker fra den 18. maj 2020, når skolens bestyrelse ud fra Sundhedsmyndighedernes anbefalinger vurderer, at ophold for eleverne i det enkelte tilbud er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Institutioner omfattet af
genåbning

Efterskoler og frie fagskoler.

Form for fysisk undervisning

Undervisningen foregår som udgangspunkt fysisk på skolen, for dem der er omfattet af genåbningen. Der vil fortsat være nødundervisning, og skolerne skal tage sundhedsmæssige hensyn i
organiseringen af undervisning for at undgå smittespredning. Skolerne skal gøre brug af fx forskudte pauser for grupper af elever.
Der kan af hensyn til de sundhedsfaglige anbefalinger forekomme visse ændringer af timetal og
fysisk tilstedeværelse.

Sundhedsfaglige retningslinjer

Der udarbejdes desuden i samarbejde mellem efterskolerne, de frie fagskoler og sundhedsmyndighederne nærmere retningslinjer, der skal sikre, at smitterisikoen mindskes mest muligt
Der henvises til Sundhedsstyrelsens vejledning "COVID-19: Forebyggelse af smittespredning"
gældende fra den 10. maj 2020 og andre relevante vejledninger:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning
Der udarbejdes desuden i samarbejde mellem efterskolerne, de frie fagskoler og sundhedsmyndighederne nærmere retningslinjer, der skal sikre, at smitterisikoen mindskes mest muligt, fx ved
at organisere elever i mindre grupper, begrænse kontakt med omverdenen eller lignende. Desuden skal der sikres en model for, at selvisolation af COVID-19 positive personer og eventuelt deres familier vil kunne opretholdes.

Faglige krav til indhold
af undervisning




Organisering af undervisning





Elevers deltagelse i undervisningen




Undervisning på de åbnede skoler og institutioner vil i fase 2 fortsat være nødundervisning, da
det ikke alle steder vil være muligt at leve op til almindelige standarder for undervisning,
herunder normalt timetal.
Undervisningen skal dog i videst muligt omfang leve op til de vanlige faglige krav.
Lederen har i samarbejde med de ansatte inden for rammerne af lovgivningen og bestyrelsens beslutninger ansvaret for undervisningens kvalitet i henhold til det lovregulerede formål og fastlægger undervisningens organisering og tilrettelæggelse under hensyntagen til de
sundhedsfaglige anbefalinger.
Der udarbejdes desuden i samarbejde mellem efterskolerne, de frie fagskoler og sundhedsmyndighederne nærmere retningslinjer, der skal sikre, at smitterisikoen mindskes mest muligt
Det er udgangspunktet, at alle elever, der er omfattet af genåbningen, og falder inden for
ovennævnte rammer, møder op i skolen.
Der henvises til Sundhedsstyrelsens vejledning for så vidt angår, hvornår en elev skal blive
hjemme: https://www.sst.dk/da/corona/Personale-i-oevrig-sektor. Der gøres opmærksom
på, at vejledningerne løbende kan blive opdaterede.
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Implementering




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 efter dialog med forældre/elev og
elevens læge har vurderet, at eleven skal møde fysisk på skolen. Eleven vil i den situation
ikke modtage fjernundervisning.
Skolen registrerer fravær og tilrettelægger selv registreringen.
Sektorpartnerskab med deltagelse af BUVM (formand), SUM, BM og sektorens interessenter drøfter løbende implementering og behov for tiltag.
BUVM understøtter implementering via bl.a.:
o
Hotline
o
Spørgsmål/svar på ministeriets hjemmeside
o
Samarbejde med Sundhedsstyrelsen om, hvordan skolerne kan undervise elever i hygiejne, hensigtsmæssig adfærd mellem elever på skolerne, mv.
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