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I dette notat gennemgås de centrale elementer i de udmeldte retningslinjer for
efterskoler i Nordjylland. Notatet er opdateret på baggrund af de reviderede
retningslinjer af 12/11 2020).

Dato 13. november
2020

Begrebet ”Nordjylland” bruges som fællesbetegnelse for de 7 kommuner, der
er omfattet af yderligere restriktioner ift. corona (Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommuner).

1) Rejser til og fra efterskoler
Rejser til og fra de nordjyske efterskoler
Elever bør i videst muligt omfang blive på skolen fra mandag d. 9. november.
Dette gælder uanset elevens bopælskommune. Hvis eleven alligevel tager
hjem i weekenden, bør eleven som hovedregel ikke vende tilbage til skolen, før
restriktionerne er ophørt, aktuelt efter 3. december. Se undtagelser længere
nede. Elever, der ikke kan vende tilbage til skolen, skal i den periode, hvor de er
hjemme, modtage nødundervisning i form af fjernundervisning.
Elever, der har symptomer på COVID-19 eller er syge i et omfang, så de ikke
kan blive på skolen, kan komme tilbage på skolen under visse forudsætninger:
• Hvis eleven testes positiv, skal eleven blive i selvisolation indtil 48 timer efter,
at symptomerne er ophørt og kan herefter vende tilbage til skolen.
• Hvis eleven testes negativ, kan eleven vende tilbage til skolen, når vedkommende er symptomfri.
Skolerne opfordres til at tage de nødvendige forholdsregler til at kunne beholde
elever på skolen i tilfælde af almindelige sygdomme og lette symptomer 1.
Under alle omstændigheder skal elever, der ikke kan hentes hjem på forsvarlig
vis uden brug af offentlig transport, være i selvisolation på skolen, indtil vedkommende kan testes lokalt.
Rejser til og fra øvrige efterskoler for elever bosat i Nordjylland
Elever bosat i Nordjylland opfordres til at undlade at rejse hjem frem til 3. december. Elever, der vælger at rejse hjem, bør ikke vende retur til skolen.

1 Foreningen arbejder på en artikel om temaet ’opsyn med syge elever’ til Administrativt nyt uge 46.
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Elever, der sendes hjem på grund af mistanke om COVID-19, kan vende retur
på skolen under følgende omstændigheder:
• Hvis eleven testes positiv, skal eleven blive i selvisolation indtil 48 timer efter,
at symptomerne er ophørt og kan herefter vende tilbage til skolen.
• Hvis eleven testes negativ, kan eleven vende tilbage til skolen, når vedkommende er symptomfri.
Regeringens intention er fortsat at mindske trafikken mellem Nordjylland og resten af Danmark. Vi opfordrer derfor til, at skolerne sender færrest mulige elever fra disse kommuner hjem og benytter sig af selvisolation på skolen og lokale test, hvor det giver mening.
Under alle omstændigheder skal nordjyske elever, der ikke kan hentes hjem på
forsvarlig vis uden brug af offentlig transport, være i selvisolation på skolen, indtil vedkommende kan testes lokalt.
Elever, der er undtaget fra retningslinjerne om ikke at rejse hjem

Følgende gælder både for elever på de nordjyske efterskoler samt elever bosat i Nordjylland på øvrige efterskoler.
Elever, der modtager specialundervisning, samt elever, hvis særlige sociale,
pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet, der nødvendiggør deltagelse i undervisning ved fremmøde, må
gerne undtagelsesvist tage hjem på weekend og vende retur til skolen efterfølgende. Der er i disse tilfælde ikke krav om test før hjemrejse eller før tilbagekomst, jf. at sårbare elever i øvrige skoletilbud også frit kan bevæge sig over
kommunegrænser uden test. Det kan dog konkret være en god ide under særlige omstændigheder.
Det er skolens leder, der vurderer om en elev er omfattet af undtagelsesbestemmelsen, på grund af et særligt behov, der nødvendiggør, at eleven har behov for at komme hjem med mulighed for at vende tilbage efterfølgende.
I disse tilfælde bør hjemrejsetilladelsen kun gives med en kraftig opfordring til
at se så få personer som muligt og primært opholde sig i hjemmet.
Ved væsentlige og uopsættelige behov, som f.eks. hvis en elev skal akut til
tandlæge, læge, hospitalsundersøgelse, psykolog, begravelse eller lignende,
kan man kortvarigt krydse kommunegrænser, både mellem de syv kommuner
og ind/ud af regionen. I disse tilfælde er det vigtigt, at eleven bliver hentet af
sine forældre og kørt direkte fra skolen til behandlingsstedet og retur uden unødigt ophold.
2) Regler for undervisningen, herunder etablering af nødundervisning
Alle efterskoler i de 7 kommuner skal i de kommende uger følge bestemmelserne om nødundervisning i bekendtgørelse nr. 1228 af 22. august 2020.
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Nødundervisning erstatter ifølge reglerne den almindelige undervisning, uanset
om der er tale om nødundervisning med fysisk tilstedeværelse eller uden fysisk
tilstedeværelse (fjernundervisning).
Reglerne om nødundervisning giver mulighed for, at der af hensyn til de sundhedsfaglige anbefalinger og særlige restriktioner lokalt sker visse ændringer af
timetal og fysisk tilstedeværelse. Det betyder, at man i særlige tilfælde kan fravige kravet om 21 timers undervisning samt ”de tre aktivitetskrydser pr. dag”.
Nødundervisningen skal dog i videst muligt omfang svare til de krav, der er til
den almindelige undervisning, og den skal så vidt muligt kompensere for afbruddet i den almindelige undervisning.
Skolen skal tilrettelægge nødundervisningen efter den enkelte elevs behov i
den udstrækning, det er praktisk muligt i den ekstraordinære situation. Det gælder særligt elever med behov for specialundervisning og specialpædagogisk
støtte, elever med særlige støttebehov og tosprogede elever.
Der er ikke krav om, at skolen indsender den blanket om nødundervisning, der
normalvis skal indsendes.

1) Restriktioner for personale
Alle ansatte på efterskoler er omfattet af undtagelserne for kritiske funktioner.
Det betyder, at alle ansatte kan møde på arbejde i de kommende fire uger –
også selvom de skal krydse kommunegrænser.
Vi opfordrer i den forbindelse til fleksibilitet fra alle sider, så der i videst muligt
omfang tages hensyn til medarbejdere, hvis vilkår påvirkes negativt af de gældende restriktioner, fx pga. hjemsendte børn, o.lign.
Skolen bør naturligvis også overveje, om der er tiltag, der vil kunne begrænse
personalets tætte kontakter i elevgruppen mhp. at undgå smittespredning,
uden at ødelægge vilkårene for skolens planlægning og kvaliteten i undervisningen de næste fire uger.
2) Test af elever og personale
Det fremgår af udmeldingerne, at alle med bopæl i de berørte kommuner opfordres til at lade sig teste i den periode som tiltagene gælder. Der følger lokale
udmeldinger om, hvornår og hvor test bør gennemføres, så her og nu bør alle
skoler afvente yderligere udmeldinger.
Det er forventningen, at elever, der går på efterskole i Nordjylland, men er bosat
uden for Nordjylland, også skal testes. Dette er foreningen ved at få afklaret. Tilsvarende undersøger vi, hvorvidt elever, der går på efterskole uden for Nordjylland, men har bopæl i Nordjylland, bør testes. Dette vil givetvis afhænge af,
hvornår en elev sidst har været hjemme i Nordjylland.
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3) Økonomi og tilskud
Der er aktuelt ingen meldinger om økonomisk kompensation til elever, der ikke
kan være på efterskolen i en eller flere uger pga. de nye restriktioner. Som udgangspunkt modtager skolerne fuldt tilskud fra staten, ligesom forældrene betaler alm. ugepris – også i situationer, hvor skolen har elever, der modtager
fjernundervisning.
4) Yderligere information
Børne- og Undervisningsministeriets corona-hotline, har åbent mandag til fredag mellem 8 -16. Ring på 70806707 og tryk ”1” for Nordjyllandslinjen.
Følg også med på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside, hvor der
løbende vil blive lagt Q&A ind:
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutionerom-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar (se afsnittet ”Særligt for Nordjylland).
Sundhedsfaglige spørgsmål kan rettes til den fælles myndighedshotline på tlf:
7020 0233.
Efterskoleforeningen kan kontaktes på raadgivning@efterskolerne.dk. Vi kontakter alle skoler i regionen direkte på mail ved væsentligt nyt.
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