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Til institutioner for ungdoms- og voksenuddannelser samt forberedende 

uddannelser 

Kære uddannelsesinstitutioner 

Siden statsministerens pressemøde den 11. marts 2020 har I alle ydet et 

kæmpe stykke arbejde med at tilpasse jer en ny virkelighed, hvor store 

dele af Danmark er lukket ned. I har på kort tid skullet omstille jer til nye 

regler om nødundervisning, få hverdagen til at fungere i uvante rammer 

og håndtere den bekymring og usikkerhed hos elever og forældre, der 

uvægerligt følger med i sådan en situation. 

Jeg vil gerne sige jer en stor tak for det arbejde. 

Der er mange hensyn, som skal tages i vores svar på de udfordringer, 

som vi står over for nu. Regeringen valgte i første omgang at lukke store 

dele af Danmark ned for at minimere smittespredningen og sikre, at vo

res sundhedsvæsen kunne følge med i det pres, som COVID-19 lægger 

på det. Det ser nu ud til, at antallet af indlæggelser mv. er stabilt, og at 

danskerne fortsat efterlever myndighedernes retningslinjer for hensigts

mæssig adfærd. 

Regeringen har derfor, som annonceret på statsministerens pressemøde 

den 6. april 2020, efter nøje vurdering fra sundhedsmyndighederne be

sluttet, at det er muligt og ansvarligt at begynde en gradvis og kontrolle

ret genåbning af Danmark. 

Det betyder, at ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutionerne fra ons

dag den 15. april 2020 kan åbne for at visse elevgrupper: De gymnasiale 

uddannelser kan åbne for elever i 3.g, elever i 2.hf og elever i ASF-klas

ser. Kostelever på de pågældende årgange kan endvidere vende tilbage til 

kostafdelingen. 

3.g-elever skal op til to skriftlige prøver. Alle skal op i skriftlig dansk og 

derudover et udtrukket studieretningsfag på A-niveau. De skal også op til 

en mundtlig prøve i deres store skriftlige opgave (SRP/SOP). Har eleven 
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afsluttet den store skriftlige prøve i vinterterminen, skal eleven i stedet 

op i den senest placerede udtrukne prøve.  

2.hf-elever skal op i to skriftlige prøver i henholdsvis dansk og engelsk 

(hvis denne ikke er aflagt i vinterterminen og to mundtlige prøver i hen

holdsvis dansk og den senest placerede udtrukne prøve. 

Erhvervsuddannelsesinstitutionerne kan åbne for eux-elever, som afslut

ter det studiekompetencegivende år på de merkantile uddannelser som

meren 2020. Derudover åbnes der for tekniske eux-elever på sidste år af 

deres uddannelse, der afslutter det/de sidste gymnasiale fag sommeren 

2020. 

Alle prøver aflyses for elever i 1.g og 2.g på stx, hhx og htx og 1.hf. For 

disse elever fortsætter nødundervisningen, og der vil blive stillet krav om 

prøvetræning. Børne- og Undervisningsministeriet vil stille prøvesæt til 

rådighed. 

AMU kan åbne for certifikat-kurser, hvor der er ledige, for hvem det på

gældende AMU-kursus er påkrævet for at starte et specifikt job. 

TAMU holder fortsat åbent, og på henholdsvis FGU og STU kan insti

tutionslederen fortsat tilbyde elever med helt særlige behov, at de kan 

komme til undervisning i de vante fysiske rammer på skolen. 

Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer for genåbning af ud

dannelsesinstitutionerne er vedlagt. Der vil snarest muligt blive udstedt 

en bekendtgørelse om genåbningen og om prøveafholdelsen. 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning for genåbningen, som 

alle institutioner med ungdoms- og voksenuddannelser skal følge. Vejled

ningen findes her: 

• https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/genaabning-af-ungdoms-

uddannelser

På linket findes: 

• Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af ungdoms- og vok

senuddannelser 

• Instruks til personale i ungdoms- og voksenuddannelser 

• Instruks til ledelser i ungdoms- og voksenuddannelser 

• Pjece: Information til personale i ungdoms- og voksenuddannelser 

Der gøres opmærksom på, at vejledningerne løbende kan blive opdate

ret. 

Sundhedsstyrelsen vil herudover udsende følgende vejledningsmateriale, 

som også vil blive offentliggjort henover eller efter påske på

www.sst.dk/corona: 

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/genaabning-af-ungdoms-uddannelser
http://www.sst.dk/corona
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• Information til ledelsen på ungdoms- og voksenuddannelsesinstitu

tioner 

• Plakater til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner 

Børne- og undervisningsministeriet vil understøtte institutionerne via: 

• Løbende opdatering af spørgsmål-svar her:

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelses-

institutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar

• Hotline om corona: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/informa-

tion-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/hotline-

og-hjaelp

• Pædagogisk og fagligt vejlednings- og inspirationsmateriale på

EMU.dk

• Rådgivning fra fag- og læringskonsulenter til den konkrete imple

mentering 

Arbejdstilsynet vil udarbejde supplerende vejledning om arbejdsmiljø. 

Derudover vil vi fortsat have stort fokus på i den kommende tid at følge 

med i, hvilke problemstillinger og spørgsmål der uundgåeligt opstår un

dervejs for jeres institutioner, så vi kan håndtere disse løbende. 

Regeringen er meget opmærksom på, at genåbningen for alle er mindst 

lige så kompliceret, som lukningen var. Det betyder, at vi alle skal gøre 

en ekstra indsats for at få det til at fungere og overkomme de bump på 

vejen, der nødvendigvis vil komme. Jeg takker på for jeres store indsats 

og håber på et godt samarbejde om genåbningen. 

Med venlig hilsen 

Pernille Rosenkrantz-Theil 
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