
Vejledning om handlinger ved 
iværksættelse af nødundervisning på 
skoler og institutioner under Børne- og 
Undervisningsministeriets område 



Handling

Generelt om 
hjemsendelse og 
smitteopsporing

Skolen/institutionen skal følge Sundhedsstyrelsens vejledning om Forholdsregler ved 
tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser, og kan kontakte 
den kommunale sundhedstjeneste for nærmere sundhedsfaglig rådgivning.  

Den kommunale sundhedstjeneste kan rådgive alle skoler/institutioner i kommunen, 
uanset om skolen/institutionen er offentlig eller privat og uanset om der er tale om 
grundskole, ungdoms- eller voksenuddannelsesniveau. 

For Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelser om eventuelle foranstalt-
ninger baseret på sundhedsfaglige anbefalinger henvises til:

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/aug/200924-nye-bekendtgoe-
relser-goer-covid-19-regler-mere-fleksible 

Hvad er 
nødundervisning?

Nødundervisning kan erstatte almindelig undervisning, og nødundervisningen skal i 
videst muligt omfang svare til den almindelige undervisning og for så vidt muligt 
kompensere for afbruddet i den almindelige undervisning. For hjemsendte elever/
kursister kan nødundervisningen gives i form af fjernundervisning og virtuel undervis-
ning. En sådan nødundervisning kan omfatte egen læring i hjemmet efter anvisning 
fra læreren ved brug af bøger og andre relevante undervisningsmidler, inklusive 
digitale. Undervisningen kan også indebære, at eleven/kursisten får hjemmeopgaver 
til digital aflevering og efterfølgende bedømmelse og evaluering fra underviseren. 
Læs mere om gode råd til fjernundervisning m.m. her: 

https://emu.dk/grundskole/corona-gode-rad-til-undervisning 
https://emu.dk/stx/corona-gode-rad-til-undervisning 
https://emu.dk/eud/corona-gode-rad-til-undervisning 
https://emu.dk/avu/corona-gode-rad-til-undervisning/hjaelp-til-undervisere-i-for-
hold-til-undervisning-hjemmefra 

https://emu.dk/hf/corona-gode-rad-til-undervisning 

https://emu.dk/hhx/corona-gode-rad-til-undervisning 

https://emu.dk/htx/corona-gode-rad-til-undervisning 

 https://emu.dk/fgu/corona-gode-rad-til-undervisning 

Hvornår kan  
nødundervisning 
iværksættes?

Skolen/institutionen har pligt til at iværksætte nødundervisning, når den for at følge 
sundhedsfaglige påbud, retningslinjer eller anbefalinger er nødt til at iværksætte 
foranstaltninger, der helt eller delvist forhindrer almindelig undervisning. Nødunder-
visning kan dog kun iværksættes, hvis skolen/institutionen ikke ved mindre vidtgåen-
de foranstaltninger mod COVID-19 kan give almindelig undervisning. Det kan fx være 
ændrede mødetider og opdeling af hold/klasser i mindre enheder. Nødundervisning 
er således alene drevet af nødvendighed. 

Hjemsendelse af flere klasser/hold, årgange eller hele skolen/institutionen skal altid 
ske efter rådgivning fra den kommunale sundhedstjeneste med henblik på at fastlæg-
ge omfanget af hjemsendelser og de videre skridt i forhold til smitteopsporing og 
testning. Send ikke flere elever/kursister og medarbejdere hjem end nødvendigt. 

Ansvaret for at beslutte, hvilke tiltag der skal iværksættes, og at afsøge, om alle mulig-
heder er udtømt for at kunne give eleverne/kursisterne undervisning på anden vis (fx 
ved brug af andre skolers/institutioners kapacitet) påhviler på baggrund af sundheds-
faglig rådgivning: 

- Kommunalbestyrelsen på en folkeskole eller STU-institution,

- Skolens/institutionens bestyrelse på øvrige skoler og institutioner
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Handling

Hvordan iværksættes 
nødundervisning?

En skole/institution, der har pligt til at give nødundervisning, tilrettelægger og 
gennemfører så meget af denne, som det efter de lokale forhold er muligt, med 
samlet fysisk tilstedeværelse på skolen/institutionen af undervisere og elever/
kursister. Hvis skolen/institutionen er lukket for eleven/kursisten, som følge af 
foranstaltninger mod covid-19, gives nødundervisningen uden samlet fysisk tilstede-
værelse på skolen/institutionen af elever/kursister og undervisere.

Hvis enkelte elever/kursister eller eleverne/kursisterne i en hel klasse, et helt hold 
eller en årgang hjemsendes, er skolen/institutionen forpligtet til at give nødundervis-
ning uanset hjemsendelsens længde. Det er alene de hjemsendte elever/kursister, der 
skal have nødundervisning. Andre elever/kursister på skolen/institutionen skal så vidt 
muligt fortsat have almindelig undervisning. 

Nødundervisning iværksættes for en periode på op til 4 uger, og kan i helt særlige 
tilfælde forlænges med op til 2 uger (ad gangen)

Oplys om begrundelse 
for nødundervisning

Hvis skolen/institutionen er nødt til at iværksætte nødundervisning af hele hold/ 
klasser, årgange mv., skal: 

1. Overgangen til nødundervisning begrundes.

2. Begrundelsen offentliggøres på skolens/institutionens hjemmeside. Ingen 
formkrav hertil, men elevomfang, periode og begrundelse skal fremgå.

3. Begrundelsen skal indsendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet via denne 
formular: https://www.stukuvm.dk/aktuelt/formularer-om-noedundervisning 

Hvis skolen alene er nødt til at iværksætte nødundervisning for en eller flere enkelte 
elever (og ikke hele klasser/hold mv.), er der ikke krav om, at dette begrundes over for 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 

For forberedende voksenuddannelse og ordblindeundervisning gælder det, at 
driftsoverenskomstparterne efter dialog med sundhedsmyndighederne skal kontakte 
VUC, der videreformidler begrundelser om iværksatte foranstaltninger til styrelsen. 

Informér Informér om, at der er mistanke eller smitte med covid-19 på skolen eller institutio-
nen, og hvilke foranstaltninger, der er iværksat, men giv ikke oplysninger, der kan 
identificere, hvem der (muligvis) er smittet. 
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