
 

 
 

 
 
  
 
 
Rammer/ plan for afvikling af ungdomsskoleaktiviteter vinter/forår 2022 
 
På baggrund af de fra Undervisningsministeriet udmeldte retningslinjer og anbefalinger for grundskoler 
(opdateret 30/12-21) gældende fra 5. jan. – 31. marts 2022 er følgende ramme for afvikling af aktiviteter i 
Rebild Ungdomsskole udarbejdet. Link til vejledning: 
Retningslinjer og vejledninger | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk) 
 
Indledningsvis er det afgørende at pointere, at ungdomsskolen ikke er lukket ned, og at kommunens unge i 
vores målgruppe fra 13-18 år har brug for et fritidsliv. Kommunens unge har brug for deres 
ungdomsskoletilbud af hensyn til deres læring, udvikling og mentale helbred. Vi ønsker således at 
imødekomme ønsket om et ungdomsskoletilbud og samtidig have et fokus på ikke at medvirke til 
smittespredning eller utryhed i gruppen af unge brugere og medarbejdere i ungdomsskolen. 
Langt hovedparten af vores målgruppe af unge deltager i folkeskolens testspor med to ugentlige selvtest 
eller podninger. De er ligeledes tilbudt vaccination allerede sommer/efterår 2021. Personalet i 
ungdomsskolen er underlagt krav om cornapas og tilbydes to ugentlige selvtest.  
 
Vi har for overblikkets skyld valgt at opdele vores aktiviteter i perioden 5. jan-31. marts i tre kategorier: 
 
Undervisning:  
-Heltidsundervisning (Basic Skills) er ligestillet med specialundervisning (ikke tidligere nedlukket). Der 
tilbydes selvtest to gange ugentligt som en del af skoledagen i Basic Skills. 
-Knallertundervisning, Coop Crew, læringslokomotivets camphold, talentforløb (mad og ernæring samt 
science i uge 4 og 11/13) og øvrig holdundervisning ligestilles med stamklasser (jf. udmelding fra 
Ungdomsskoleforeningen (bilag) og afvikles fortsat med fokus på hygiejne og afstandstagen. Der er krav om 
mundbind/visir for besøgende. 
 
 
Ungecentre- og satellitter: 
-Fritidstilbuddene fortsætter med almindelig åbningstid med respekt for geografisk forskellighed og de 
fysiske rammers muligheder. Der er fokus på afstandstagen og hygiejne. I dialog med områdets folkeskoler 
kan åbningstiden zone-/klasseopdeles efter behov. Ved større smitteudbrud i et område med 
skolenedluknig til følge afvikles fritidstilbuddene evt. online. Medlemsregistrering eller anden 
kontaktmulighed anvendes af hensyn til smitteopsporing. 
-Større sociale arrangementer aflyses, men eksempelvis klassearrangementer for stamklasser kan 
gennemføres. 
 
 
Ture, rejser og events: 
Ungdomsskolens skitur i uge 8 aflyses. Poolparty og Biomarathon i februar aflyses. 
 
 
Med håbet om en god vinter og et godt forår i RU 
 
4/1-2022 
Jens Skov Jørgensen   
Leder, Rebild Ungdomsskole 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer?fbclid=IwAR20d-8RYnzC9LW3O8-VU10TyYiV9tla-NLXqm3aIa4d35Tkk-EAbqcmadI

