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1. Kontrolleret genåbning af skolerne 
Statsministeren meddelte torsdag d. 7. maj, at FGU Lolland-Falster fra mandag d. 18. maj kan åbne for 

eleverne. Med fase 2 af genåbningen af Danmark er der kommet reviderede retningslinjer fra 

Sundhedsstyrelsen, der henvender sig mod hele samfundet.  For at følge udviklingen på området opfordres 

alle tilknyttede FGU Lolland-Falster hermed til at holde øje med følgende hjemmesider for spørgsmål og 

svar: 

• Børne og undervisningsministeriets side med spørgsmål og svar på FGU-området 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-

covid-19/spoergsmaal-og-svar/fgu 

• Retningslinjer for åbningen af FGU Lolland-Falster 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/maj/200513-her-er-rammerne-for-

genaabningens-fase-2-paa-boerne-og-undervisningsministeriets-omraade 

• Børne og undervisningsministeriets side med spørgsmål og svar af tværgående karakter 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-

covid-19/spoergsmaal-og-svar 

• Sundhedsstyrelsens vejledning til genåbning af ungdomsuddannelser 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Genaabning-af-ungdomsuddannelser 

• Sundhedsstyrelsen generelle vejledning om forebyggelse af smittespredning (10.05.20) 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning 

• En samling af de danske myndigheders informationer om Covid19 

https://www.coronasmitte.dk/ 

På FGU Lolland-Falster er strategien at starte roligt op, således at vi betragter første etape af genåbningen 

som en relativt begrænset opstart, der efterhånden vil kunne øges frem mod sommerferien.  

1.1 Ansvar for og samarbejde om genåbning 
Skolerne i Maribo, Nakskov og Nykøbing kan åbne for elever, når vi er sikre på, at vi kan følge 

sundhedsmyndighedernes reviderede retningslinjer, så både elever og ansatte trygt kan møde op. Det er 

bestyrelsen for FGU Lolland-Falster, der overordnet er ansvarlig for, at institutionen efterlever 

myndighedernes retningslinjer krav i forbindelse med den kontrollerede genåbning. Derfor er denne 

skrivelses indhold i overensstemmelse med, hvad der er aftalt med bestyrelsesformanden og udsendt til 

bestyrelsen og samarbejdspartnere.  

Selv om eleverne nu kan komme i skole igen, møder hverken elever eller medarbejdere frem til en 

almindelig og kendt skoledag. Regeringen har fremhævet, at der fortsat ikke vil være tale om den samme 

skolegang for eleverne som før COVID-19, og dermed fx heller ikke en fuld efterlevelse af bekendtgørelsens 

indhold og kravene om timetal. Hygiejne og rengøring er fortsat centrale forudsætninger for at hindre 

smittespredning af COVID-19 i Danmark.  

Det er en væsentlig opgave for FGU Lolland-Falster at formidle dette til elever, forældre og medarbejdere i 

forbindelse med genåbningen. Det er vigtigt, at der fortsat samarbejdes med arbejdsmiljørepræsentanter 
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og tillidsvalgte om, hvordan vi bedst muligt kan bedrive skole i denne særlige situation, hvor en række 

sundhedsfaglige retningslinjer har betydning for, hvordan undervisningen og hverdagen på skolerne kan 

afvikles.  

2. Sundhed og hygiejne 
Hovedprincippet i Sundhedsstyrelsens retningslinjer er: Beskyt dig selv og andre.  

Grundelementerne i forebyggelse af smittespredning er i prioriteret rækkefølge:  

• Isolation af personer med symptomer f.eks. i eget hjem eller på sygehus  

• Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter  

• Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barriere  

Sundhedsstyrelsens fem generelle råd er:  

1. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit  

2. Host eller nys i dit ærme - ikke i dine hænder  

3. Undgå håndtryk, kindkys eller kram - begræns den fysiske kontakt  

4. Vær opmærksom på rengøring - både hjemme og på arbejdspladsen  

5. Hold afstand - bed andre tage hensyn  

Disse grundelementer og generelle råd er helt centrale for afviklingen af skoledagen, og de er væsentlige 

forudsætninger for at hindre smittespredning af COVID-19 i Danmark.  

Sundhedsstyrelsens retningslinjer kan hentes på styrelsens hjemmeside 

2.1 Håndhygiejne 
God håndhygiejne er en effektiv metode til at forebygge kontaktsmitte via genstande, hænder og ansigt. 

God håndhygiejne forudsætter intakt hud. Det er vigtigt at pleje hænderne med f.eks. fugtighedscreme for 

at huden holdes intakt, modvirke tørre hænder og udvikling af eksem.  

For at sikre god håndhygiejne skal alle:  

• Medarbejdere og elever vaske hænder med vand og flydende sæbe, når de kommer ind på skolen  

• Vaske hænder, når hænderne er synligt snavsede.  

• Vaske hænder i faste intervaller fx i hver pause (som minimum hver anden time).  

• Vaske hænder efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter næsepudsning og efter host/nys i 

hænder eller engangslommetørklæde.  

• Medarbejdere skal vaske hænder med vand og flydende sæbe eller bruge håndsprit, hvis de går fra 

undervisning af én klasse til en anden.  

• Kun anvende engangsmaterialer som papirservietter, vaskeklude, forklæder m.v. 

• Anvende håndsprit, når man ikke er i nærheden af vand og sæbe.  

• Ikke anvende fælles håndklæder eller sæbestykker 

3. Praktisk afvikling af skoledagen 
Skolernes åbningstid for elever vil være mellem 9 og 12 på hverdage.  

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning
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3.1 Afstandskrav og lokaler 
I undervisningen er kravet om afstand mellem eleverne en meter, hvis der ikke er ansigt til ansigt kontakt 

eller risiko for dråbesmitte, som fx:  

• Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end 

ved normal tale, fx sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse m.v.  

• Ved aktiviteter i bevægelse  

Hvis der er risiko for dråbesmitte, er afstandskravet mere end en meter.  

Når undervisningslokalerne skal indrettes, skal der tages udgangspunkt i følgende:  

• Elever skal placeres, så der er en meter imellem eleverne. Det kan være nødvendigt at dele 

eleverne op i grupper og lade undervisningen foregå over flere dage for at sikre den nødvendige 

afstand.  

• Afstanden på en meter måles fra næsetip til næsetip 

• Hvis der er borde i lokalet, skal de placeres, så eleverne vender ansigtet op mod underviseren.  

• Der skal være to meter fra lærerens placering til eleverne i lokalet.  

• Ved aktiviteter og undervisning, som kan foregå udendørs anbefales dette.  

3.1.1 Mad og drikke 
• Der vil ikke blive serveret mad, kaffe eller andet på FGU Lolland-Falster. Derfor opfordres alle 

ansatte og elever til selv at medbringe spise og drikke i det omfang, der er behov.  

• Beslutningen genovervejes i takt med den gradvise åbning af Danmark 

• Der må ikke deles mad eller drikke mellem hinanden 

3.2 Kontakt mellem eleverne 
Sundhedsstyrelsen skriver i deres retningslinjer, at det er centralt, at holdet er udgangspunktet for 

elevernes hverdag, og at der er faste undervisere omkring dem. Konkret betyder det, at vi arbejder med 

faste hold og at eleverne ikke mødes på tværs af dem i løbet af skoledagen.  

Pauserne skal afvikles, så eleverne holder sig til dem, de bliver undervist sammen med. Pauser indrettes 

således, at mange elever ikke holder pause på samme tid på samme sted. Udendørsplads bliver 

zoneinddelt.  

Generelt bliver eleverne opfordret til kun at færdes i samme mindre grupper.  

3.3 Rengøring 
Den normale grundrengøring fortsætter, dog med skift til ny leverandør pr. 01.06.20. Der vil være øget 

fokus på den daglige rengøring og kontaktflader.  

• Der skal sikres god udluftning i alle lokaler i løbet af dagen. Undervisere skal medvirke til at sørge 

for at lufte ud.  

• Toiletter skal rengøres grundigt dagligt, det gør rengøringsfirmaet.  

• Værktøj og computerens tastatur og mus skal rengøres dagligt af brugeren med spritservietter til 

rengøring eller engangsklude tilsat rengøringsmiddel. Der skal vaskes hænder før og efter brug af 

værktøj, mus og tastatur. Hvis det er muligt, skal det undgås at dele værktøj og computer, og ellers 

skal det sikres, at kun få deler det samme værktøj og den samme computer. Eleverne skal 
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inddrages i rengøringen, og selv rengøre værktøj og computere, de har anvendt. Ansatte er selv 

ansvarlige for eget værktøj og egne computere.  

• Borde og kontaktpunkter rengøres dagligt, som fx bordoverflader, værktøj dørhåndtag, 

lyskontakter m.v. Eleverne skal inddrages i rengøringen og afspritning af håndtag og m.v. 

• Skraldespande i klasse- og faglokaler og på toiletter skal tømmes mindst en gang dagligt på grund af 

brandfare. Det er underviserens ansvar at skraldespanden bliver tømt i undervisningslokalerne. På 

toiletterne er det rengøringsfirmaets ansvar.  

• Der er udarbejdet planer for undervisere, der benytter værktøj mv. i undervisningen 

• Underviseres opgaver med rengøring er den samme som før nedlukningen, den eneste 

ekstraopgave er afspritning af egen arbejdsstation.  

• Hvis man ønsker at anvende et af skolens køretøjer skal der vaskes hænder før og efter brug,  

kontaktflader i køretøjet skal aftørres/afsprittes før og efter man har brugt køretøjet.  

4. Afvikling og indhold i undervisning 

4.1 Nødundervisning 
Eleverne vil indtil videre blive undervist efter reglerne om nødundervisning.  

Regeringen og Børne- og Undervisningsministeriet pointerer, at man derfor skal forvente en anderledes 

skolehverdag for eleverne, og der kan ikke forventes samme kvalitetsniveau som til den almindelige 

undervisning. 

På FGU Lolland-Falster har vi bestemt at eleverne minimum skal have 6 timers fysisk undervisning om ugen, 

og at der arrangeres fjernundervisning derudover.  Undervisningen skal generelt tilrettelægges, så der 

udgås smittespredning. Det betyder, at holdet er udgangspunktet for elevernes hverdag, og at der skal 

være faste undervisere omkring dem. Eleverne skal så vidt muligt være i samme lokale i de timer, de 

undervises, og de kan med fordel undervises udendørs, hvis dette er praktisk muligt. Underviserne 

opfordres til, at der de første dage efter genåbningen afsættes tid til at oplære eleverne i, hvordan de 

overholder retningslinjerne vedr. hygiejne og håndvask. 

4.2 Faglige krav til fremmødeundervisning 
Undervisning vil fortsat være nødundervisning, da det ikke alle steder vil være muligt at leve op til 

almindelige standarder for undervisning, herunder normalt timetal. Det er vigtigt at understrege, at ingen 

forventer samme kvalitetsniveau til nødundervisning som til den almindelige undervisning.  

• Skoledagen skal planlægges, så eleverne har fysisk fremmøde mindst to dage om ugen 

• Herudover arrangeres fjernundervisning.  

• Undervisningen skal i videst muligt omfang leve op til FGU’s krav og bestemmelser for så vidt angår 

faglige mål og det faglige indhold samt forpligtelsen til at tilrettelægge undervisningen efter den 

enkelte elevs behov mv.  

• Ved den fysiske undervisning på skolen er det underviserens - i samarbejde med den nærmeste 

leder - ansvar at prioritere ud fra faglige vurderinger af elevernes behov, hvilken undervisning der 

skal gennemføres. Man kan for eksempel vælge at give særlig prioritet til de dele af 

undervisningen, der har været særligt vanskelige at gennemføre som fjernundervisning.  

• Undervisningen skal tilrettelægges efter den enkelte elevs behov i den udstrækning, det er praktisk 

muligt i den ekstraordinære situation. Derfor skal det så vidt muligt være den eller de lærere, som 

kender eleverne, som tilrettelægger undervisningen.  
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4.3 Faglige krav til nød - og fjernundervisning  
• Nødundervisning kan udover den fysiske undervisning på skolen blandt andet omfatte 

fjernundervisning og virtuel undervisning, herunder egen læring i hjemmet efter anvisning fra 

underviser ved brug af bøger og andre relevante undervisningsmidler, inklusive digitale.  

• Nødundervisning som fjernundervisning eller virtuel undervisning kan også indebære, at eleven får 

hjemmeopgaver til digital aflevering og efterfølgende bedømmelse og evaluering fra underviseren.  

• Pligten til at give nødundervisning omfatter ikke praktisk orienteret undervisning i fag eller 

aktiviteter, hvor det vil være forbundet med uforholdsmæssige faglige, praktiske eller 

sikkerhedsmæssige vanskeligheder at gennemføre undervisningen uden samtidig tilstedeværelse af 

lærer og elever.  

• Lige som med den almindelige undervisning på FGU gælder det også for nødundervisningen, at 

skolen skal tilrettelægge undervisningen efter den enkelte elevs behov i den udstrækning, dette er 

praktisk muligt i den ekstraordinære situation. Derfor vil det også typisk være den eller de lærere, 

som kender eleverne, som tilrettelægger nødundervisningen.  

• Nødundervisningen erstatter den normale undervisning og skal være i overensstemmelse med 

uddannelsens, fagets eller tilbuddets formål og målene for den pågældende aktivitet. Det er vigtigt 

at understrege, at ingen forventer samme kvalitetsniveau til nødundervisning som til den 

almindelige undervisning 

5. Hvem må møde i skole 
Alle elever skal som udgangspunkt møde i skole medmindre, de er syge, deler husstand med Covid-19-

smittede familiemedlemmer og/eller tilhører en særlig risikogruppe. I forbindelse med genåbningens fase 2 

vurderer Sundhedsstyrelsen, at det er ganske få personer, der er i øget risiko og som derfor behøver at 

arbejde hjemmefra eller blive omplaceret i deres arbejde - også selvom de dagligt har kontakt med mange 

mennesker. Det er derfor nu op til en lægefaglig vurdering, om en medarbejder kan være fysisk til stede på 

arbejdspladsen. Denne vurdering indhentes via en mulighedserklæring fra medarbejderens læge.  

Det anbefales fortsat at alle uden nødvendigt ærinde på skolen fortsat skal begrænses.  

5.1 Symptomer på sygdom 
Alle (medarbejdere, elever m.v.), som møder op på skolerne, skal være raske. Hvis man har tegn på 

sygdom, skal man blive hjemme.  

Alle med tegn på sygdom skal hjem omgående og blive hjemme, indtil de har været symptomfri i 48 timer. 

Symptomer på sygdom kan være:  

• Tør hoste  

• Feber  

• Vejrtrækningsproblemer  

• Hovedpine  

• Muskelømhed  

• Ondt i halsen  

Alle med kendte, længerevarende tilstande og lettere symptomer, fx høfeber/allergi, må gerne komme i 

skole. Det vil sige, at hvis man lider af en kendt, anden sygdom, som kan forklare symptomerne, og egen 

læge vurderer COVID-19 som usandsynlig, må man gerne komme på skolerne. Det er op til egen læge at 

vurdere, om der bør testes for COVID-19. 
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5.2 Når elever eller medarbejdere er testet negative for Covid-19 
Medarbejdere eller børn, der er testet negative for COVID-19, og ikke har symptomer på anden sygdom, 

må gerne møde op i institution/skole. Det vil sige at:  

• Hvis man er testet negativ for COVID-19 og ikke har symptomer, må man gerne møde i skole, også 

selvom der er gået under 48 timer, siden man havde symptomer.  

• Ved kronisk/kendt sygdom må man gerne komme i skole inden 48 timers symptomfrihed, hvis egen 

læge har vurderet, at man er i sædvanlig tilstand. Det er op til egen læge at vurdere, om man bør 

testes for COVID19.  

• Elever eller medarbejdere, som bor sammen med en person, der er testet positiv for COVID-19, må 

ikke komme i skole, selvom de selv er testet negativ.  

Skulle der opstå nye symptomer, skal eleven eller medarbejderen naturligvis straks hjem. 

5.3 Når elever eller medarbejdere er testet positive for Covid-19 
Når en elev eller en medarbejder er testet positiv for COVID-19, skal skolen sørge for at informere 

personale, samt elever, som har været i nær kontakt med den smittede. Skolens ledelse anbefales samtidig 

at gøre de berørte elever, forældre og undervisere, der har været en nær kontakt til den smittede 

opmærksom på Sundhedsstyrelsens materiale til nære kontakter.  

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Smitteopsporing-hos-naere-kontakter 

Hvis man har symptomer på sygdom, må man først komme tilbage på skolerne, når man har været 

symptomfri i 48 timer. Hvis man ikke har symptomer og alligevel testes positiv for COVID-19, skal man blive 

hjemme i 7 dage og holde ekstra godt øje med, om man udvikler symptomer. Hvis man i løbet af de 7 dage 

skulle få symptomer, som kan give mistanke om COVID -19, anses man som først smittefri 48 timer efter, at 

symptomerne er forsvundet. 

5.4 Særlige risikogrupper 
Se en opdateret liste på https://www.sst.dk/da/corona/Saerlige-risikogrupper 

6. Fravær 
Elever, der efter en konkret individuel vurdering af den pædagogiske leder skal blive hjemme, skal modtage 

fjernundervisning og dermed ikke føres fraværende. Eleverne opfordres til at tage en snak med egen læge 

og evt. forældre, hvis de er i tvivl om, hvorvidt deres de tilhører en risikogruppe, som ikke skal gå i skole, fx 

hvis eleven er i et behandlingsforløb, hvor det anbefales at blive hjemme fra skole.  

Det vil altid være en konkret individuel vurdering, om en elev i en given situation skal blive hjemme. Hvis 

eleven vælger at blive hjemme, uanset at skolen efter dialog med eleven og elevens læge har vurderet, at 

eleven skal møde fysisk på skolen, skal eleven registreres som ulovligt fraværende. Eleven vil i den situation 

ikke være berettiget til fjernundervisning.  

Udgangspunktet er altid: dialog med eleven og evt. dennes forældre.  

7. Særligt vedr. prøver 
Prøverne for FGU er aflyst. I stedet gives en standpunktskarakter, så eleverne får mulighed for at søge 

ungdoms- og erhvervsuddannelser. 

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Smitteopsporing-hos-naere-kontakter
https://www.sst.dk/da/corona/Saerlige-risikogrupper
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Standpunktet fastsættes således i forhold til de faglige mål, som gælder for faget. Det er derfor relevant at 

tilrettelægge nødundervisning inden afgivning af standpunktskarakter på måder, der bedst muligt giver 

grundlag for at vurdere elevens faglige niveau.  

8. Fysisk tilstedeværelse for personalet 
Overordnet prioritering af den fysiske tilstedeværelse for det samlede personale er, at det i første runde er 

det pædagogiske personale der møder op. Når det vurderes at være sundhedsmæssigt forsvarligt, vil det 

blive muligt at øvrige personalegrupper kan være fysisk tilstede på arbejdspladsen. Fysisk tilstedeværelse 

aftales med nærmeste leder.  

8.1 Pædagogisk personale 
Det er fortsat nødvendigt, at det pædagogiske personale, der varetager opgaver med eleverne, i 

udgangspunktet kun er på skolerne, når de skal være sammen med eleverne. Det betyder, at forberedelse 

og fjernundervisning så vidt muligt skal ske fra medarbejderens bopæl. Mødeaktivitet afvikles virtuelt eller 

telefonisk. Hvis det undtagelsesvist er nødvendigt for det pædagogiske personale at lave 

forberedelsesaktiviteter på skolen, skal det ske, så de sundhedsfaglige krav om hygiejne, afstand mv. kan 

overholdes, jf. ovenstående afsnit. 

8.2 Administrativt personale, stab og vejledere 
Fra den 18. maj må de administrative medarbejdere og vejleder også være til stede i det omfang, at der er 

fysiske faciliteter til det, så de sundhedsfaglige krav om hygiejne, afstand mv. kan overholdes. Det vil sige, 

at det skal sikres, at:  

• der er tilstrækkelig afstand mellem de administrative arbejdspladser  

• der ikke deles faciliteter som tastatur, skærm, telefon  

• der skal være sikkerhed for hygiejnen  

• medarbejderne skal ikke sidde et sted, der bruges til gennemgang, samtaler eller lignende.  

Der skal desuden tages hensyn til medarbejdere i særlige risikogrupper. Åbningen betyder ikke, at alle 

medarbejdere skal være til stede i hele arbejdstiden. Det er op til lederen af området at vurdere i hvilket 

omfang det er hensigtsmæssigt og forsvarligt at medarbejderne møder fysisk op. 

9. Arbejdet med at åbne skolerne  
Arbejdet med at åbne skolerne er foregået sideløbende med fjernundervisningen og har indeholdt følgende 

dele. 

9.1 Fælles for afdelingerne 

9.1.1 Organisering af hverdagen 

• Der er blevet skabt et overblik over antallet af elever på de forskellige hold i samarbejde med 

underviserne.  

• Indretning af undervisningslokalerne så de lever op til de nye afstandskrav  

• Der er skabt et overblik over, hvordan skolens arealer inde og ude kan benyttes til undervisning  

• Skabt et overblik over hvordan elever og ansatte har udgangspunkt i samme hold i løbet af dagen.  

• AMR og pædagogisk leder har i samarbejde med underviserne vurderet om der skal ophænges 

yderligere materiale fra sundhedsmyndighederne (håndvask mv.)   
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• Der er planlagt instruktion i hygiejne af medarbejdere og eleverne, så det kan iværksættes 

umiddelbart ved skolestart 

9.1.2 Medarbejdere 

• Medarbejderne er blevet informeret om genåbningen, og har været på afdelingerne så de har 

været inddraget i zoneopdelinger og tankerne bag.  

• Der bliver planlagt med, at der er få voksne og som udgangspunkt én om hvert hold, når de møder 

fysisk frem.  

• Alle medarbejdere er blevet informeret om, hvor og hvornår de skal møde på skolerne.  

• Alle medarbejdere kan spørge studieadministrationen såfremt de ønsker hjælp til at anvende 

Uddata+ ifm. kommunikationen med elever.  

9.1.3 Elever 

• Elever er overordnet blevet informeret via hjemmesiden og kontaktet af deres undervisere med 

konkrete udmeldinger på, hvor og hvornår de skal møde på skolerne. Eleverne vil få udleveret et 

regelsæt for den kommende tid ved fremmødeundervisningens start.  

 

9.2 Maribo 

Maribo  
AGU Alle elever får fremmødeundervisning hver 2. dag 

Basis Alle elever får fremmødeundervisning hver 2. dag 

Mad og ernæring Alle elever får fremmødeundervisning hver 2. dag 

Medie og kommunikation Alle elever får fremmødeundervisning hver 2. dag 

Musisk og kunstnerisk 1 hold elever får fremmødeundervisning hver 2. dag, 1 
hold elever får fremmøde undervisning 4 dage om ugen 

Omsorg og sundhed Alle elever får fremmødeundervisning hver 2. dag 

Transport og service Alle elever får fremmødeundervisning hver 2. dag 

 

9.3 Nakskov 

Nakskov  
AGU Alle elever får fremmødeundervisning hver 2. dag 

Basis Alle elever får fremmødeundervisning hver 2. dag 

Byg, bolig og anlæg Alle elever får fremmødeundervisning hver 2. dag 

Industri Alle elever får fremmødeundervisning hver 2. dag 

Mad og ernæring Alle elever får fremmødeundervisning hver dag 

Omsorg og sundhed Alle elever får fremmødeundervisning hver 2. dag 

 

9.4 Nykøbing 

Nykøbing  
AGU Alle elever får fremmødeundervisning hver dag. 2 hold 

undervises i Toreby. 



    

9 
 

Basis Nogle får fremmødeundervisning hver dag, andre får 
fremmødeundervisning og hjemmeundervisning hver 2. 
dag  

Byg, bolig, anlæg Alle elever får fremmødeundervisning hver dag. Eleverne 
er delt på 3 hold, der får undervisning på 3 forskellige 
steder. 1 hold undervises i Toreby 

Industri Alle elever får fremmødeundervisning hver dag 

Kunstnerisk produktion Alle elever får hhv fremmødeundervisning og 
hjemmeundervisning hver 2. dag 

Mad og ernæring Alle elever får fremmødeundervisning hver dag 

Medie og kommunikation Alle elever får hhv fremmødeundervisning og 
hjemmeundervisning hver 2. dag 

Motor og mekanik Eleverne bliver undervist skift med hhv 
fremmødeundervisning og hjemmeundervisning hver 2. 
dag 

Omsorg og sundhed Nogle får fremmødeundervisning hver dag, andre får 
fremmødeundervisning og hjemmeundervisning hver 2. 
dag  

Service og Transport Alle elever får fremmødeundervisning hver dag 

 


