
 

 

   Frederiksberg 25. marts 2021 

Kære alle medarbejdere på uddannelsescenteret 

Danmark er i gang med en forsigtig genåbning. Det har følgende betydning for os: 

Social- og sundhedsuddannelserne 

Alle elever kan komme på skolen med 50% fysisk fremmøde og resten af tiden virtuel 
undervisning. Det betyder at de enkelte hold fordeles på ugerne, så de er herinde hver 
anden uge på skift og resten af tiden får virtuel undervisning. Det har Louise lavet en plan 
for. Holdene skal holdes adskilt og må ikke blandes. Det betyder at I i videst muligt omfang 
skal holde pauser forskudt på de enkelte hold. Køkken og fælles arealer skal også holdes 
lukket, ligesom I ikke skal sende elever op i kantinen.  Dette skyldes skolens krav til test, - se 
nedenfor. 

Sygeplejerskeuddannelsen og 3K 

Der er ikke udsendt endelige meldinger fra ministeriet, men vi forventer følgende: 

Alle studerende kan komme på skolen med 20% fremmøde og resten af tiden virtuel 
undervisning. Dette gælder fra den 6. april. Rikke laver en plan sammen med Stine så alle 
hold spredes mest muligt, så der er så få hold inde ad gangen som muligt. Der vil også være 
åbent i et vist omfang for grupperum for 7 og 8 semester studerende, der kommer også en 
plan for det.  

For hele skolen gælder 

Fra den 6. april kan ingen færdes på skolen uden en test, som er maksimum 72 timer 
gammel. Der vil fra den 6. april foregå selv podning på holdene. Der kommer supervisorer 
rundt på alle hold på faste dage, men uden lektions og klokke angivelse, da vi ikke kan styre 
dette. Men alle hold vil blive selvtestet 2 gange om ugen på faste dage. Supervisorerne 
ansættes af os og dukker altså op på holdet på den angivne dag og udfører selvtest. Vi har 
på nuværende tidspunkt aftale med 2 eksterne og 2 interne, som kommer på kursus inden 
den 6. april. Ekstern underviser på sosu Birte Margrethe Pedersen er ansat 30 timer om 
ugen frem til 1/7 til at være daglig support og back up på test supervisorerne og vil også 
indgå.  

For medarbejdere gælder særligt 

Der vil blive udmeldt test tidpunkt, hver dag som vil være ca ½ time , hvor I kan møde op i 
Buestuen til selvtest. Og ellers skal der forevises test, der er maksimalt 72 timer gammel. 
Der vil blive et system for, hvordan ledelsen kontrollerer at I er testet – med stikprøver – 
det er udmeldt fra ministeriet, at det SKAL vi, også selvom vi har stor tillid til vores 



medarbejdere og ikke selv mener, det er nødvendigt med kontrol, men vi vil blive 
kontrolleret om vi rent faktisk udøver kontrol.  

Desuden vil vi opfordre underviserne til kun at være på matriklen, når I underviser, så vi 
er færrest muligt på matriklen i det daglige!   

Af hensyn til logistikken med de nye selvtestere vil vi opfordre alle, der møder ind den 6. 
april, at man har sørget for en ny test inden, som er så ny som muligt.  

 

 

Jeg er helt klar over, at det ikke er verdens nemmeste situation, men det er betingelsen og 
kravet for at vi kan få åbnet mere op på en måde så vi kan håbe, at det også holder. 

 

Rigtig god påske til alle 

Kim  

 

 

 


