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Professionshøjskolernes fælles retningslinjer for 
håndtering af ’praktikstuderende’ med særlige forhold  
Ca. 25.000 studerende på professionshøjskolerne har planlagt praktikforløb i 
forårssemesteret 2020 under Covid-19.  

Blandt denne studentergruppe er nogle aktuelt i praktik, mens andre inden for 
nærmeste fremtid vil kunne komme tilbage i praktik i takt med genåbning af 
Danmark.  

Blandt de ’praktikstuderende’ vil et mindretal enten  a) leve sammen med barn 
eller en voksen, der er smittet med Covid-19, b) selv tilhøre en af risikogrupperne 
eller c) leve sammen med et barn eller voksen, der tilhører en risikogruppe. 

Danske Professionshøjskolers rektorkollegium har d. 15.04.20 besluttet  
nedenstående retningslinjer for håndtering af praktikstuderende i grupperne a-c.  

I den forbindelse skal følgende to forhold bemærkes: 
1. Retningslinjerne skal ses som supplement til uddannelsernes/ 

professionshøjskolernes gældende retningslinjer ved sygdom under praktik. 
 

2. Hvis det enkelte praktiksted har lokale retningslinjer, som afviger fra disse, 
aftaler det enkelte praktiksted med uddannelsen, hvorledes studerende skal 
forholde sig. 

A - Studerende, der lever sammen med et barn eller en voksen, der er smittet 
med Covid-19 

1. Studerende, der bor sammen med smittede, skal ikke tilbage til deres 
praktiksted, før alle i hjemmet har været symptomfri i 48 timer. 
 

2. Den studerende skal udfylde en tro-og-love-erklæring om sygdom pga. 
Covid-19-sygdommen i husstanden, som sendes til praktikstedet og til 
uddannelsesinstitutionen. 
 

3.       Den studerende skal ikke sygemelde sig. De har status af hjemsendt og 
skal arbejde hjemmefra. Se eksempel for illustration:   
https://bupl.dk/artikel/paedagogstuderende-lovede-onsdags-dans-nu-
danser-boernene-med-i-stuerne/ 
 

4.       Den studerende skal, svarende til de ikke-hjemsendte studerende, 
afslutte deres praktik som planlagt, og skal ikke i erstatningspraktik eller 
lign. 

B - Studerende, der selv tilhører en af risikogrupperne 
1. Studerende, der tilhører en af de risikogrupper, som Sundhedsstyrelsen 

har defineret, skal ikke tilbage til deres praktiksted. 
 

2. Den studerende skal indsende lægefaglig dokumentation eller kopi af 
vandrejournal. Hvis dette ikke er muligt, skal der i stedet udfyldes en tro-
og-love-erklæring, som sendes til praktikstedet og til 
uddannelsesinstitutionen. 

https://bupl.dk/artikel/paedagogstuderende-lovede-onsdags-dans-nu-danser-boernene-med-i-stuerne/
https://bupl.dk/artikel/paedagogstuderende-lovede-onsdags-dans-nu-danser-boernene-med-i-stuerne/
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3. De skal ikke sygemelde sig. De har status af hjemsendt og skal arbejde 
hjemmefra. Se eksempel for illustration:   
https://bupl.dk/artikel/paedagogstuderende-lovede-onsdags-dans-nu-
danser-boernene-med-i-stuerne/ 

 
4.   Den studerende  skal, svarende til de ikke hjemsendte studerende, 

afslutte deres praktik som planlagt, og skal ikke i erstatningspraktik eller 
lign. 

 

C - Studerende, der lever sammen med et barn eller voksen, der tilhører en 
risikogruppe 

1.       Studerende, der lever sammen med et barn eller voksen, der tilhører en 
risikogruppe, skal kontakte egen læge for en individuel vurdering, hvis 
ikke de er trygge ved at vende tilbage til praktikstedet. 
  

2.       Hvis lægen vurderer, at de ikke kan vende tilbage til praktikstedet, så skal 
den studerende sende en tro- og love-erklæring om lægevurderingen til 
praktikstedet og til uddannelsesinstitutionen. 

 
3.       Den studerende skal ikke sygemelde sig. De har status af hjemsendt og 

skal arbejde hjemmefra. Se eksempel for illustration:   
https://bupl.dk/artikel/paedagogstuderende-lovede-onsdags-dans-nu-
danser-boernene-med-i-stuerne/ 
 

4.       Den studerende skal, svarende til de ikke hjemsendte studerende, afslutte 
deres praktik som planlagt, og skal ikke i erstatningspraktik eller lign. 
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