Formular for beslutning om midlertidig genoptagelse eller forlængelse af
nødundervisning
Formularen skal udfyldes, offentliggøres på skolens eller institutionens hjemmeside og sendes til
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (sft@stukuvm.dk) i følgende tilfælde:



Umiddelbar iværksættelse på ny af nødundervisning efter den 1. august 2020.



Forlængelse af nødundervisning, som er iværksat på ny efter den 1. august 2020.

Der henvises i øvrigt til formularens vejledning på de sidste sider.

Kontaktoplysninger m.v.
Skolens/institutionens navn, adresse og eventuelt skolekode:
Mejrup Skole - Mejrup Kirkevej 3, 7500 Holstebro
Skolekode 661005

Ansvarlig kommunalbestyrelse (udfyldes for kommunale skoler/institutioner):
Holstebro Kommunalbestyrelse
Kontaktperson (navn, e-mailadresse, telefonnummer):
Tom Pedersen – tom.pedersen@holstebro.dk

Anledning til skolens/institutionens underretning af Styrelsen for Undervisning og
Kvalitet
(Sæt kryds)
□

Skolen/institutionen har pligt til at give nødundervisning som følge af, at myndighederne har
genindført eller iværksat nye foranstaltninger mod covid-19.

X

Skolen/institutionen har pligt til at give nødundervisning som følge af, at
skolen/institutionen iværksætter foranstaltninger mod covid-19 på baggrund af en eller
flere sundhedsfaglige anbefalinger herom, som er givet til skolen/institutionen.

□

Skolen/institutionen har pligt til at give nødundervisning, og kommunalbestyrelsen
(kommunale skoler/institutioner) henholdsvis skolens/institutionens bestyrelse (andre
skoler/institutioner) har på dette grundlag helt ekstraordinært truffet beslutning om at
forlænge en nødundervisning.

□

Skolen/institutionen har pligt til at give nødundervisning som følge af, at
skolen/institutionen iværksætter foranstaltninger mod covid-19 på baggrund af en eller
flere sundhedsfaglige anbefalinger herom, som er givet til skolen/institutionen, og
kommunalbestyrelsen (kommunale skoler/institutioner) henholdsvis skolens/institutionens
bestyrelse (andre skoler/institutioner) har på dette grundlag helt ekstraordinært truffet
beslutning om at forlænge en nødundervisning.

For hvilket tidsrum er der truffet beslutning om at gennemføre nødundervisning?
(angives i datoer)
01-09-2020 til 04-09-2020

Begrundelse for, at pligten til nødundervisning enten er genindtrådt eller ikke er
ophørt:
Begrundelsen skal medtage alle forhold, som har relevans for vurderingen, herunder redegøre for, hvorfor det ikke er
muligt at gennemføre almindelig undervisning – selv ikke under den videst mulige udfoldelse af enhver mulig
bestræbelse for i videst mulige omfang, praktisk og pædagogisk, at afbøde de afledte virkninger på elevernes/
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kursisternes/deltagernes undervisning, som vil være eller kunne være en følge af de foranstaltninger, som fortsat er
fastsat som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19.
Hvis skolens/institutionens pligt til at give nødundervisning er en følge af, at skolen/institutionen iværksætter
foranstaltninger mod covid-19 på baggrund af en eller flere sundhedsfaglige anbefalinger herom, som er givet til
skolen/institutionen, skal begrundelsen indeholde en redegørelse for i) den eller de sundhedsfaglige anbefalinger, ii) de
foranstaltninger, som anbefalingen/anbefalingerne har givet anledning til, samt (iii) hvorfor de iværksatte
foranstaltninger medfører, at der skal foretages nødundervisning.
Begrundelsen skal endvidere angive årsagen til afgrænsningen af det tidsrum, i hvilket der skal foretages
nødundervisning, herunder tidsrummets varighed.
Elever i 8D er hjemsendt, da der er konstateret smitte hos en elev i klassen. Hjemsendelsen sker
i henhold til Sundhedsstyrelsens forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler og
ungdomsuddannelser samt i henhold til Holstebro Kommunes beredskabsplan for skoler og
dagtilbud omkring COVID-19.
Perioden på 5 skoledage er fastsat ud fra en vurdering af, hvornår størsteparten af eleverne kan
have svar på første test. Perioden kan evt. forkortes, hvis størsteparten af eleverne i klassen har
negativt svar hurtigere end 5 dage.

Uddrag af bekendtgørelse om midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud og
om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning omfattet af
covid-19-foranstaltninger
2.3. Hvad skal gøres ved ét tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser?
Fremgangsmåden ved ét konstateret smittetilfælde afhænger af, om den pågældende skole eller
institution af undervisningshensyn, og i overensstemmelse med gældende retningslinjer, har måtte
fravige den generelle anbefaling om at holde 1 meters afstand:
1. Ved 1 meters afstand følges en fremgangmåde med et screeningsprogram.
2. Ved fravigelse af anbefalingen om 1 meters afstand følges programmet for opsporing af nære
kontakter.
Hvis der som udgangspunkt holdes 1 meters afstand mellem personer (både børn, elever og
medarbejdere), skal der foretages følgende:


Opsporing af nære kontakter til den smittede.



Derudover skal der, ud fra et forsigtighedsprincip, igangsættes en screening hvor alle,
også de tilknyttede medarbejdere i klassen/stuen/gruppen, testes én gang.

Hvis den generelle anbefaling om 1 meter er fraveget, i henhold til gældende retningslinjer for at
overholde kravene i de almindelige bestemmelser for undervisningen, skal der foretages følgende:


Opsporing af nære kontakter til den smittede. Alle i klassen/stuen/gruppen følger programmet
for nære kontakter.

Det vil altid bero på en konkret vurdering, hvem der bør testes, og hvordan situationen håndteres. Hvis
der opstår tvivl, kan man få rådgivning fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
Der gælder desuden generelt, at ledelsen kan kontakte den kommunale hygiejne enhed og Tilsyn under
Styrelsen for Patientsikkerhed for evt. rådgivning. Ledelsen kan i almindelig dagstid kontakte den
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relevante Tilsyn og Rådgivningsenhed (Nord tlf.72 22 79 70, Syd tlf. 72 22 79 50 eller Øst tlf. 72 22 74
50) – uden for dagstid kontaktes den relevante beredskabsvagt (ØST for Storebælt tlf. 70 22 02 68 /
VEST for Storebælt tlf. 70 22 02 69).

2.3.1. Ved 1 meters afstand
Hvis et barn, en elev eller en medarbejder testes positiv for ny coronavirus, skal der gøres følgende:
Indledende vurdering og relevante klasse/stue/gruppe sendes hjem
1. Den pågældende, der testes positiv, skal selvisolere sig hjemme.
2. Ledelsen afklarer, om barn/elev/medarbejder har opholdt sig i
dagtilbuddet/skolen/ungdomsuddannelsen:
o

indenfor 48 timer inden, symptomerne begyndte eller,

o

hvis personen ikke har haft symptomer, indenfor 48 timer inden testen blev taget.

Det antages, at der i den pågældende periode er størst mulighed for smittespredning. 3.
Såfremt ovenstående bekræftes, skal alle børn i klassen/stuen/gruppen hjemsendes.
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