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Notat 

 
Dato 24.8.2020 Journal nr. [x-xx-xx-xx/yyyy] Reference 

Kære ES20 
 
Vi håber at I har haft en dejlig, afslappende sommer, hvor solen har skinnet over jer, og vi glæ-
der os til at se jer.  
 
Praktisk info 
Jeg vil meget indtrængende bede jer holde jer orienteret omkring forebyggelsen af corona-smitte 
på https://www.ucsyd.dk/corona, så I er informeret, inden I møder på campus.  
 
Desværre er vi blevet nødt til at justere lidt i programmet for den første uge. I kan finde det fær-
dige enten vedhæftet denne mail – eller på det link, som I fik ved optagelsen på uddannelsen.  
 
Skema og lokaler 
UC Syd blevet genåbnet i august, MEN med en del restriktioner. Det er især disse 3 corona-ret-
ningslinjer som trumfer alle andre overvejelser:  

- Begræns antallet af personer på campus 
- Overhold afstandskriteriet på 1 meter (2 mod læreren) og  
- Bland så lidt som muligt på tværs af hold 

 
Efterårets skema er vi også blevet nødt til at justere. Bl.a. er nogle af jeres dage planlagt som 
virtuel undervisning. Derfor står deri skemavisningen nu ENTEN et lokalenummer ELLER virtuel 
undervisning, men det skal vi nok forklare mere om, når I kommer i uge 36. Ændringerne har vi 
lavet til og med uge 42. Vi træffer senest i uge 37 beslutning om, hvad vi gør med skemaet efter 
uge 42. 
 
Vi har valgt følgende prioriteringer for planlægning af undervisningen: 
- alle hold skal have fysisk undervisning 
- alle hold skal have virtuel undervisning  
- alle hold skal være i lokaler, hvor der er plads 
- der skal blandes så lidt som muligt også internt på holdet 
- det tilstræbes at de studerende ENTEN har hele virtuelle dage, ELLER hele dage med tilstede-
værelse 
- mange større fælles aktiviteter er aflyst  
 
Det får – som minimum – følgende konsekvenser 
- alle hold får faste studiegrupper, som UC SYD laver 
 - mange lokaler er blevet indrettet ud fra det ENE forhold: Så mange pladser som muligt, der 
overholder afstandskrav. Derfor er der gået på kompromis med de optimale bordopstillinger 
 
Vi passer på hinanden 
I alle undervisningslokaler er der opstillet borde med håndsprit og spritservietter til at tørre bord-
flader af. I bedes alle spritte hænder, når I kommer ind i lokalet. Hvis I undervejs i en undervis-
ningsdag flytter siddeplads, bør I også spritte bordfladen af, hvilket også gælder i grupperum-
mene. Øvrige retningslinjer om host og nys i ærmet samt ikke at møde op ved symptomer på 
sygdom er naturligvis også essentielle. 
 
Når I starter, snakker vi selvfølgelig meget mere om, hvordan vi kan få en god hverdag på ud-
dannelsen og samtidig passe på hinanden. 
 
Skriv endelig, hvis der er noget I har gode idéer til, ikke forstår eller er utrygge ved. I kan enten 
skrive til mig (poha@ucsyd.dk) eller til Helle (Heer@ucsyd.dk) der er både studievejleder og je-
res semesteransvarlige. 
 

https://www.ucsyd.dk/corona
mailto:poha@ucsyd.dk
mailto:Heer@ucsyd.dk
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Og afsluttende lidt mere formelt om UC SYDs retningslinjer og procedurer:  
 
Grundreglerne 

Grundreglerne, som alle skal efterleve, gælder stadig: 
 

• Bliv hjemme hvis du er syg 
• Hold afstand 
• Host eller nys i dit ærme, vask hænder og sprit af 

 
Hvis du bliver syg med coronavirus, og du har været fysisk til stede på campus, så SKAL du kon-
takte din studieleder (poha@ucsyd.dk) 
 
Hold én meters afstand 

Der er ikke længere krav om et bestemt antal kvadratmeter pr. person i lokalerne, heller ikke be-
grænsninger på antallet af personer i lokalerne, så længe man holder en meters afstand.  

Hvis der skal synges, råbes eller lignende, er afstandskravet dog to meter. 

Dispensation fra afstandsreglerne 

Der er mulighed for, at man inden for de enkelte hold på uddannelserne kan fravige kravet om 
en meters afstand, hvis der er gode undervisningsmæssige og studiesociale grunde til det. Alle 
studerende skal have besked, hvis der bliver dispenseret for afstandsreglerne på et hold. På er-
næring og sundhed er vi f.eks. udfordret ved undervisning i køkkenet og i fysisk aktivitet. Her har 
vi lavet særlige retningslinjer, som ligger på Its learning /planer/info om semesteret. 

Mundbind og visirer 

Studerende og medarbejdere kan få udleveret mundbind i de situationer, hvor vi dispenserer fra 
afstandskravet. Derudover udleverer UC SYD som hovedregel ikke mundbind til studerende. 

Studerende i risikogruppen 

Studerende i risikogruppen skal kontakte deres studieleder, for at aftale særlige forløb. Det kræ-
ver en lægeerklæring. 

Undervisning online 

Vi vil fortsætte udviklingen af online-undervisningen, fordi det er vigtigt at skabe og fastholde un-
dervisningens kvalitet trods corona. Og der vil fortsat være brug for, at en del af undervisningen 
foregår online. En række retslige spørgsmål i forbindelse med online-undervisningen er ved at 
blive afklaret. 

Hvem får fysisk undervisning? 

Studerende vil kunne opleve, at undervisningen både kan foregå fysisk og online. Når det gæl-
der fysisk undervisning og aktiviteter, prioriterer UC SYD følgende: 
 

• Første og anden-semester-studerende 
• Aktiviteter, der ikke kan gennemføres digitalt  
• Efter- og videreuddannelsesaktiviteter  
• Prøveforberedende aktiviteter, der ikke kan gennemføres digitalt. 

 

Undervisning til kl. 18 

For at sprede den fysiske undervisning, så lokalerne kan udnyttes bedre og smitterisikoen mini-
meres, kan studerende opleve undervisning til kl. 18. 
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Studiestart 

Rusture, hytteture og andre studiestartarrangementer, hvori der indgår alkohol, må ikke gennem-
føres pga. den høje smitterisiko. De enkelte uddannelser beslutter selv, om sociale arrangemen-
ter uden alkohol kan gennemføres inden for de almindelige coronaretningslinjer.  

Fredagsbar 

Fredagsbarerne er lukket indtil videre pga. den høje smitterisiko. 

Sofaer og siddegrupper 

Sofaer og andre møbler med stofbetræk, der hidtil har været afspærret, kan igen bruges og vil 
blive sprøjtet med desinficerende væske. 

Kantine 

Fra mandag i uge 34 genåbner kantinerne i en coronasikker udgave for salg af morgenmad og 
sandwich. Fra uge 35 udvides tilbuddene, så man også kan få salater og lunt mv. De kendte buf-
feter og betaling efter vægt er væk, og i stedet tilbydes to-go-måltider. Kantinerne er blevet ind-
rettet, så alle kan færdes trygt og hurtigt afslutte besøget. Se mere information om kantinerne 
her: https://intranet.ucsyd.dk/nyheder/nyhed/artikel/kantinerne-aabner-igen/ 

Hvis der kommer lokale smitteudbrud 
Der er nedsat en beredskabsgruppe, der skal udarbejde retningslinjer for, hvordan lokale smitte-
udbrud skal håndteres.  

Mere information 

De vigtigste beslutninger om genåbningen ligger på ucsyd.dk/corona under ”Løbende nyt”, hvor 
du også finder retningslinjer samt Q/A omkring corona. 

Følg dette link: https://www.ucsyd.dk/corona 

Du finder link til ministeriets retningslinjer for fase 4-genåbningen her. (https://ufm.dk/aktuelt/ny-
heder/2020/filer/retningslinjer-for-ansvarlig-genabning-af-de-videregaende-uddannelsesinstitutio-
ner-02-07-20.pdf 
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