
 
 
 

                                                            

 

Fravær og virtuel undervisning i forbindelse med coronatest 
September 2020   

Undervisningsministeren har udsendt et brev til skolens ledelse, der omhandler fraværsregistrering og 

nødundervisning af elever, som ikke er i skole grundet mistanke om COVID-19, eller som er konstateret 

smittet med COVID-19.  

Det er fortsat meget vigtigt, at både ansatte og elever ikke tager i skole med symptomer på COVID-19. 

Også selvom det er milde symptomer.  

Med udgangspunkt i undervisningsministerens brev til skolens ledelse om fravær og nødundervisning 

gælder følgende: 

Fraværsregistrering 

1. Lærerne skal registrere fravær som normalt. Det vil sige: Hvis eleven ikke er i skole, skal han/hun 

registreres som fraværende. 

2. Hvis eleven har haft mistanke om COVID-19 og er blevet testet negativ og ikke længere har 

symptomer, skal eleven gå ned til administrationen hos Bettina og Gitthe med en kopi af deres 

negative testsvar. Derefter vil fraværet blive godskrevet. Dette sker ikke øjeblikkeligt, men vil blive 

foretaget ca. en gang om måneden. 

3. Hvis eleven er syg med COVID-19 og ikke kan deltage i undervisningen, får eleven fravær som 

normalt. 

4. Hvis eleven faktisk er syg med COVID-19, men blot har milde symptomer, kan eleven evt. deltage i 

undervisningen virtuelt. Når eleven er blevet rask og er kommet tilbage på skolen, skal eleven give 

en kopi af deres positive testsvar til Bettina og Gitthe i administrationen. Fraværet vil derefter blive 

godskrevet. Dette sker ikke øjeblikkeligt, men vil blive foretaget ca. en gang om måneden. 

5. Hvis en elev får for meget fravær og derfor bliver kaldt til en fraværssamtale med den 

årgangsansvarlige i ledelsen, vil der som altid blive taget hensyn til fravær forårsaget af COVID-19 

og elevernes individuelle situation. 

Virtuel undervisning 

1. Når en elev deltager i virtuel undervisning som følge af COVID-19, eller hvis eleven venter på svar 

for test for COVID-19, er der tale om nødundervisning. Jf. bekendtgørelse nr. 629 af 15. maj 2020. 

Hvis en elev er langvarigt syg med COVID-19, kan eleven blive tilbudt ekstra undervisning, når 

eleven er blevet rask. Det er i alle tilfælde rektor, der vurderer, om eleven skal tilbydes ekstra 

undervisning.  



 
 
 

                                                            

 

2. Lærerne skal på alle moduler angive eller lægge materialer såsom tekster, opgaveark, links til film, 

arbejdsspørgsmål, øvelsesvejledninger mv. samt en anvisning, der meget kort forklarer, hvad der 

laves i modulet. Fx: ”I dette modul gennemgås teksten, og I skal arbejde med den i grupper”. Det er 

elevens ansvar at rette henvendelse til læreren, hvis modulets materialer eller korte anvisning 

mangler på modulet. 

3. Hvis der arbejdes med et materiale i et modul eller laves aktiviteter, som ikke er muligt at lægge på 

modulet (Fx ekskursioner, praktisk undervisning i de kunstneriske fag, en film der ikke kan linkes til 

osv.) skal læreren IKKE lægge andet materiale på modulet til elever, der modtager virtuel 

undervisning, da eleven modtager nødundervisning. Jf. bekendtgørelse nr. 629 af 15. maj 2020 om 

nødundervisning.  

4. Hvis læreren vurderer, at det vil give mening, at eleven deltager virtuelt i et modul ”live” på teams, 

er dette en mulighed. Eleven kan ikke stille krav til læreren om ”live” deltagelse, og læreren skal 

advisere eleven om ”live” deltagelse på modulet dagen før, når lektierne skrives ind på modulet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


