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Information om delvis genåbning af Herning HF & VUC fra 6. april 2021 – Version 3 

Der er nu kommet en politisk aftale om den kommende genåbning efter påske. Dette betyder, at alle elever 

og kursister nu kan komme i skole hver anden uge og have normalt skema. 

Vi glæder os til at se endnu flere elever fra 6. april 2021 efter følgende plan. 

Uddannelser Fysisk undervisning på skolen Virtuel undervisning 

Almen voksenuddannelse (AVU) 
Forberedende  

Alle LIGE uger. Første gang 6. 
april, som er uge 14. 
Normalt skema 

Alle ULIGE uger. 
 

Voksenundervisning (FVU) 
Ordblindeundervisning for voksne 
(OBU) 

Alle LIGE uger. Første gang 6. 
april, som er uge 14. 
Normalt skema 
 

Alle ULIGE uger. 

1. års HF Alle LIGE uger. Første gang 6. 
april, som er uge 14. 
Normalt skema 
 

Alle ULIGE uger. 

2. års HF Alle ULIGE uger. Første gang 12. 
april, som er uge 15. 
Normalt skema. 

Alle LIGE uger.  
 

HF - enkeltfag Alle ULIGE uger. Første gang 12. 
april, som er uge 15. 
Normalt skema. 

Alle LIGE uger.  
 

 

Særligt for valghold / enkeltfag 

Når man deltager i undervisning udenfor sin stamklasse/stamhold, skal man holde to meters afstand (2 

stole) fra elever/kursister fra øvrige hold. På HF-e defineres stamholdet som matematik eller engelsk. På 

AVU er stamholdet dansk eller dansk som andetsprog.  

 

Har man behov for et sted at sidde i en mellemtime eller til virtuel undervisning, kan man sidde i lokale 

B201, hvor der er arbejdspladser med 2 meters afstand. 
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Derudover gælder de sædvanlige krav om at bruge håndsprit og holde afstand. Bemærk at afstandskravet 

til dem, du ikke går i klasse eller på hold med, er sat op til 2 meter. For at overholde dette krav, må man 

ikke opholde sig i fællesområderne og heller ikke spise sin mad i kantinen.  

Pauser, gruppearbejde, spisning mv. skal foregå i klasselokalet eller udenfor. Kantinen vil være åben for salg 

i begrænset omfang. 

Der er krav om at man kan fremvise negativ Corona-test, der er max. 72 timer gammel. 


