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Kære medarbejdere, særligt undervisere 
 
Uddannelses- og Forskningsministeriet har på opfordring fra Sundhedsstyrelsen valgt at skærpe kravet om 
afstand i undervisningssammenhæng. Det sker som følge af det høje smittetryk i samfundet – ikke mindst 
blandt de unge. 
 
Det betyder konkret: 

• at det ikke længere er muligt at fravige afstandskravet på 1 meter i auditorier og holdundervisning.  
• at det dog fortsat er muligt at afvige afstandskravet på 1 meter i helt særlige 

undervisningssituationer, som kræver fysisk tilstedeværelse, f.eks. ved laboratorieøvelser, fysiske 
øvelser og klinik. 

 
Helt overordnet må vi konstatere, at vi og de øvrige universiteter – endnu en gang – skal omorganisere eller 
omlægge dele af undervisningen. Det er bestemt ikke nogen nem opgave, I som undervisere nu står over for.  
 
De nye retningslinjer indskærper, at der skal holdes 1 meters afstand mellem hver enkelt studerende ved 
auditorie- og holdundervisning. Vi har haft mulighed for at 1 meter-kravet ved at sætte de studerende i 
stamhold, men den mulighed er bortfaldet nu. Dog kan der fortsat ses bort fra 1 meter-kravet i forbindelse 
med de ovennævnte undtagelser, hvor fysisk tilstedeværelse er påkrævet. 
 
I skal derfor sammen med jeres lokale uddannelsesledelse tage stilling til, i hvilket omfang I er tvunget til at 
omlægge jeres undervisning.  
 
De studerende vil inden længe modtage en mail med et varsel om, at de nye retningslinjer kan få konsekvenser 
for deres fysiske undervisning. De studerende vil blive bedt om at holde sig opdateret via Blackboard.  
 
De opdaterede retningslinjer er ikke forsynet med en udløbsdato. Vi forventer, at retningslinjerne gælder 
minimum resten af semesteret og formodentlig ind i foråret 2021.  
 
I har allerede ydet en enorm indsats for at sikre, at AU har kunnet tilbyde sine studerende undervisning under 
hele dette forløb. Det har vi takket for før, og det gør vi hermed igen – også selvom det, forståeligt nok, må 
klinge hult nu, hvor I igen bliver pålagt at ændre i jeres undervisning. 
 
Ikke desto mindre er det nødvendigt, at vi endnu engang følger myndighedernes retningslinjer, og vi opfordrer 
jer til at hjælpe hinanden, så godt I kan, med at holde moralen oppe og undervisningen kørende på bedst 
tænkelige vis under disse forhold.  
 
I kan henvende jer til jeres nærmeste leder med eventuelle spørgsmål. Det er ikke sikkert, de kan besvares på 
stedet, men vil blive taget med videre i systemet. 
 
Med venlig hilsen, 
Universitetsledelsen 
 


