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Uddannelses- og Forskningsministeriets (UFM) retningslinjer for ansvarlig håndtering af COVID-19 på uddannel-
sesinstitutionerne af 5. oktober 2020 fastlægger rammerne for universiteternes gennemførsel af uddannelsesakti-
viteter under COVID-19-pandemien. 
 
UFM’s retningslinjer betyder, at universiteternes aktiviteter skal tilrettelægges sundhedsmæssigt forsvarligt, hvilket 
stiller krav til den fysiske brug af universitetets arealer og til ansatte og studerendes adfærd på universitetets ara-
ler. Formålet er at reducere risikoen for smittespredning ved at sikre afstand og god hygiejne. 
 
SDU’s direktion har på baggrund af UFM’s retningslinjer fastlagt ordnede hensyn og principper for SDU’s uddan-
nelsesaktiviteter frem til juli 2021. Endvidere har direktionen besluttet en række operationelle principper, som fa-
kulteter og fællesområdet skal indarbejde i den konkrete planlægning og afvikling af undervisnings- og eksamens-
aktiviteter frem til juli 2021. 
 
Overordnede principper 
For undervisnings- og eksamensaktiviteter på SDU gælder følgende overordnede hensyn og principper: 
 

1. At antallet af samtidigt tilstedeværende personer på SDU’s campusser søges begrænset for at skabe øget 
afstand for ansatte og studerende, som har brug for at komme fysisk på campus.  

2. At eksamensaktiviteter, som kræver fysisk afvikling på campus, har forrang over undervisningsaktiviteter. 
Dermed kan det sikres, at stedprøver uden brug af hjælpemidler kan afvikles fysisk på campus. 

3. At undervisningsaktiviteter, som kræver adgang til laboratoriefaciliteter eller lign., har forrang over under-
visningsaktiviteter, som ikke kræver særlige faciliteter.  

4. At det enkelte fakultet inden for rammerne af retningslinjerne og den disponible lokalekapacitet beslutter, 
hvilke aktiviteter som gennemføres fysisk på campus og hvilke, som gennemføres digitalt/online. Dekan, 
studieleder og studienævn varetager deres roller og ansvar, som beskrevet i SDU's vedtægt, jf. §17, stk. 
5, §23, stk. 1 og §38, stk. 4 

5. At SDU’s lokalemæssige kapacitet er begrænset som følge af retningslinjerne, og en stor del af de norma-
le undervisnings- og eksamensaktiviteter ikke kan afvikles på fysisk på campus og derfor skal gennemfø-
res digitalt/online.  
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 Side 2 

Operationelle principper 
For undervisnings- og eksamensaktiviteter på SDU gælder følgende operationelle principper:  
 

• Den fysiske undervisning i SDU’s lokaler skal som hovedregel tilrettelægges, så der minimum kan holdes 
1 meters afstand (og 2 meters afstand i særlige situationer) mellem personer i et lokale.  

 
• Det gælder generelt, at værnemidler ikke kan erstatte afstandskravet.  

 
• Hovedreglen om afstandskravet på 1 meter kan helt undtagelsesvist fraviges, hvis følgende betingelser 

er opfyldt: 
o Varigheden af fravigelsen bør være så kort tid som muligt 
o Fakultetet vurderer, at fravigelsen er nødvendig for at gennemføre en undervisningsaktivitet hen-

sigtsmæssigt. Fravigelser kan være begrundet i faglige, pædagogiske eller didaktiske grunde. 
Fravigelser kan ikke være begrundet i den disponible lokalekapacitet. 

o Der er tale om mindre grupper af studerende (25-30 studerende og undtagelsesvist op til 50 stu-
derende) 

o Gruppen af studerende deltager kun i begrænset omfang i andre fag eller hold, hvor afstandskra-
vet også fraviges.  

o Studerende skal i undervisningssituationen have ansigterne vendt i samme retning (dvs. ved bord 
opstilling i rækker, og ikke ved bordopstilling i grupper eller hestesko) 

o Studerende bevæger sig mindst muligt rundt mellem hinanden 
o Fravigelsen af afstandskravet kan gælde for undervisning i undervisningslokaler, laboratorier, kli-

nik, værksteder og lign., herunder simulationsundervisning.  
o Fravigelse af afstandskravet i undervisningssituationer, hvor forskellige grupper af studerende 

indgår, f.eks. ved simulationsundervisning eller undervisning i laboratorier, klinik og værksteder 
betyder, at der skal være øget fokus på anbefalinger om håndtering af personer med symptomer 
og retningslinjer for nære kontakter, reduktion af fælles kontaktpunkter, rengøring og hygiejne, 
herunder håndhygiejne og evt. suppleret af værnemidler såsom brug af mundbind eller visir, re-
duktion af antallet og varigheden af ansigt-til-ansigt kontakter samt ventilation og udluftning. 

 
• Af hensyn til at begrænse trængsel mellem undervisningen forventes det, at alle fakulteter på tværs af 

SDU som udgangspunkt planlægger med, at undervisningen starter kvart over og slutter fem minutter i 
hel. Dette for at give mere plads til at komme ud og ind af lokalerne. Der planlægges i udgangspunktet ik-
ke med egentlig forskudt undervisning.  
 

• Af hensyn til at begrænse trængsel på SDU forventes det, at tid til transport mellem SDU og hjem i forbin-
delse med vekselvirkning mellem fysisk og online undervisning indtænkes i skemaplanlægningen.  

 


