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Information om gradvis og kontrolleret genåbning af erhvervsud-

dannelserne og om grundforløbet 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet orienterede ved mail fra den 18. 

april 2020 om, at der samme dag var udstedt en ændringsbekendtgørelse 

til bekendtgørelse nr. 405 af 9. april 2020 om lukning og gradvis, kontrol-

leret genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning 

i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) 

(genåbningsbekendtgørelsen). 

 

Med dette brev vil vi informere yderligere om gradvis og kontrolleret 

genåbning af erhvervsuddannelser og om grundforløbet. Grundforløbet 

er ikke omfattet af genåbningen.  

 

Ændringsbekendtgørelsen og øvrige nødregler kan findes på uvm.dk: 

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

tutioner-om-coronavirus-covid-19/nyheder-og-lovgivning 

 

Kontrolleret og gradvis genåbning 

Ændringsbekendtgørelsen trådte i kraft den 20. april 2020 og tilføjer føl-

gende nye regel i § 8, stk. 3, nr. 1: 

»Stk. 3.  Genåbningen, jf. stk. 1, omfatter fra den 20. april tillige: 

1) Elever, som er i det sidste år i hovedforløbet af en erhvervsud-

dannelse samt uddannelser fastlagt i regler udstedt i medfør af § 

1, stk. 4, og § 38 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddan-

nelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 597 af 16. maj 2019, herunder del-

tagelse i skolepraktik samt indflytning og eventuelt optagelse på 

kostafdeling.” 

 

Dermed er det muligt at genåbne for elever, som er i det sidste år af ho-

vedforløbet af en erhvervsuddannelse og på grundlæggende erhvervsret-

tede uddannelser efter institutionsloven (lokomotivføreruddannelsen, 

fodterapeutuddannelsen og forsøgsiværksætteruddannelsen), herunder 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/nyheder-og-lovgivning
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/nyheder-og-lovgivning
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deltagelse i skolepraktik samt indflytning og eventuelt optagelse på kost-

afdeling. 

 

Skolens beslutning om gradvis og kontrolleret genåbning 

Den gradvise og kontrollerede genåbning af erhvervsuddannelserne kan 

ske, når den bestyrelse, der har ansvar for institutionen, ud fra sundheds-

myndighedernes retningslinjer vurderer, at ophold for elever er 

sundhedsmæssigt forsvarligt, jf. genåbningsbekendtgørelsens § 8, stk. 1. 

 

Den bestyrelse, der har ansvar for institutionen m.v., iværksætter og til-

rettelægger genåbning efter § 8 under hensyntagen til nødvendigheden af 

at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (CO-

VID-19) og under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslin-

jer herom, jf. genåbningsbekendtgørelsens § 9, stk. 1. 

 

Den bestyrelse, der har ansvar for institutionen m.v. skal ved tilrettelæg-

gelse af genåbning efter § 8 herudover i fornødent omfang træffe beslut-

ning om, hvordan institutionen lever op til sundhedsmyndighedernes ret-

ningslinjer. 

 

Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer for genåbning af ung-

domsuddannelser kan findes her: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fo-

kus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-

19/spoergsmaal-og-svar/genaabning 

 

Sundhedsmyndighedernes retningslinjer for genåbning af ungdomsud-

dannelserne kan findes her:  

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Genaabning-af-ungdomsud-

dannelser 

 

Sundhedsmyndighedernes retningslinjerne opdateres løbende. Skolerne 

opfordres derfor til jævnligt at orientere sig i retningslinjerne. 

 

Genåbning for elever på sidste år af hovedforløbet 

Der åbnes for fysisk nødundervisning på skolen for alle hovedforløbsele-

ver, der er på sidste år af deres erhvervsuddannelser. Det vil sige elever-

nes skoleperioder og elever i skolepraktik. Åbningen omfatter også afvik-

ling af den afsluttende prøve. Der åbnes endvidere for, at de omfattede 

elever kan vende tilbage til deres skolehjem/kostafdeling.  

 

Genåbningen for alle hovedforløbselever, der er på sidste år af deres er-

hvervsuddannelser eller grundlæggende erhvervsrettede uddannelser, 

omfatter elever, der har maksimum 1 år, svarende til 365 dage, tilbage af 

deres uddannelsestid.  

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/genaabning
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/genaabning
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/genaabning
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Genaabning-af-ungdomsuddannelser
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Genaabning-af-ungdomsuddannelser
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Eleverne bliver fra den 20. april løbende en del af genåbningen, efterhån-

den som de har maksimum et år tilbage af deres uddannelsestid. Elever-

nes resterende uddannelsestid måles derfor fra det tidspunkt, hvor ele-

verne er tilbage på skolen. Eksempel: Hvis en elev den 20. april har 379 

dage tilbage af sin uddannelsestid, kan eleven efter de nuværende regler 

først vende tilbage til skolen 14 dage senere, dvs. den 4. maj, hvor eleven 

har 365 dage tilbage af sin uddannelsestid. 

 

Elevens tilbageværende uddannelsestid beregnes på følgende måde: 

 For elever med ordinære uddannelsesaftaler, herunder Ny me-

sterlæreaftaler som omfatter hele elevens uddannelsesforløb, 

kombinationsaftaler og restuddannelsesaftaler sker beregningen 

ud fra uddannelsesaftalens afslutningstidspunkt. 

 For elever i skolepraktik sker beregningen ud fra datoen i skole-

aftalen mellem praktikcenter og elev, som angiver, hvornår ele-

ven forventes at nå uddannelsens mål. 

 For elever i korte uddannelsesaftaler sker beregningen ud fra da-

toen i elevens personlige uddannelsesplan, som angiver, hvornår 

eleven forventes at nå uddannelsens mål. Når eleven indgår en 

restuddannelsesaftale eller der oprettes en skoleaftale, sker bereg-

ningen som nævnt i punkterne ovenfor. 

 

Nødundervisning  

Der vil fortsat være tale om nødundervisning også for de elever, der er 

omfattet af genåbningen, da ikke vil være muligt for skolerne at leve op 

til de almindelige standarder for undervisning. Skolerne skal tilrettelægge 

undervisningen efter den enkelte elevs behov i den udstrækning, at det er 

praktisk muligt i den ekstraordinære situation. Derfor skal det så vidt 

muligt være den eller de lærere, som kender eleverne, som tilrettelægger 

undervisningen.  

 

For de elever, der vender tilbage til fysisk undervisning på skolen, er det 

skolens ansvar at prioritere ud fra faglige vurderinger af elevernes behov, 

hvilken undervisning der skal gennemføres. Skolerne kan for eksempel 

vælge at give særlig prioritet til de dele af undervisningen, der har været 

særligt vanskelige at gennemføre som fjernundervisning. 

 
Skolerne har ansvaret for nødundervisningens kvalitet i henhold til de 
pågældende uddannelses formål og målene for aktiviteten, herunder or-
ganisering og tilrettelæggelse. 
 
Det er dog vigtigt at understrege, at ingen forventer samme kvalitetsni-
veau til nødundervisningen som til den almindelige undervisning. 

 
Tilrettelæggelse af afsluttende prøver 

Med genåbningen forventes det, at skolerne afholder de afsluttende prø-

ver på hovedforløbet, herunder svendeprøver, med fysisk fremmøde på 

skolerne.  
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I de tilfælde, hvor det undtagelsesvist ikke er muligt at afvikle svendeprø-

ven på skolen, kan de tidligere etablerede løsninger om afholdelse af af-

sluttende prøver, herunder svendeprøver samt mulighed for at udstede et 

administrativt svendeprøvebevis anvendes i bekendtgørelse nr. 255 af 21. 

marts 2020 om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannel-

serne og arbejdsmarkedsuddannelserne som led i forebyggelse og af-

hjælpning i forbindelse med covid-19. 
 
Grundforløbet er ikke omfattet af genåbningen 
Genåbningen omfatter ikke elever på grundforløbet eller afholdelse af 
grundforløbsprøver. 
 
Det betyder, at grundforløbselever ikke kan modtage undervisning ved 
fysisk fremmøde på skolen, og at skolerne fortsat skal gennemføre 
nødundervisning.  
 
Derfor kan skolerne kun i ganske særlige tilfælde gennemføre praktisk 
orienteret undervisning på skolerne. Det kan være praktisk orienteret un-
dervisning, der er en forudsætning for, at eleverne kan aflægge grundfor-
løbsprøven. 
 
Gennemførelse af praktisk orienteret undervisning kan kun ske under 
iagttagelse af Sundhedsstyrelsens retningslinjer om genåbning af ung-
doms- og voksenuddannelser, som også finder anvendelse i dette til-
fælde. 
 
Skolerne har følgende tre muligheder for afholdelse af grundforløbsprø-
ven: 
 

1. Skolerne kan optage eleverne på hovedforløbet, selv om de ikke 
har aflagt grundforløbsprøven. Det er en betingelse, at eleven af-
lægger grundforløbsprøven som led i undervisningen på hoved-
forløbet, jf. eud-nødbekendtgørelsens § 3. 
 

2. Skolerne kan ophøje standpunktskarakteren for grundforløbsprø-
ven til prøvekarakter, hvis grundforløbsprøven skulle have været 
afholdt under skolelukningen, jf. eud-nødbekendtgørelsens § 8, 
stk. 2, nr. 3. Det betyder, at skolen på nuværende tidspunkt kun 
kan træffe beslutning om ophøjelse af standpunktskarakterer for 
prøver, der er planlagt til afholdelse til og med den 10. maj.  

 
3. Skolerne kan ændre på grundforløbsprøvens indhold, så prakti-

ske elementer erstattes af mundtlige eller skriftlige elementer, jf. 
eud-nødbekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr. 4. 

 
Læringskonsulenterne  

Eud læringskonsulenterne understøtter erhvervsskolerne under COVID-

19 med forskellige aktiviteter. Læringskonsulenternes aktiviteter er om-

lagt, så der afholdes virtuelle møder angående uddannelsesstart, praktik, 
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individuelle uddannelsesforløb på SOSU samt sproglig udvikling og læ-

ring på eud. 

 

I forbindelse med genåbning af erhvervsuddannelserne tilbyder lærings-

konsulenterne virtuelle sparringsmøder for ledelser/koordinatorer/vejle-

dere på erhvervsuddannelserne, hvor deltagerne indbyrdes har mulighed 

for både at videndele og drøfte gode løsninger på aktuelle udfordringer. 

Invitation med tilmeldingslink er vedlagt.  

 

Læringskonsulenternes rådgivning kan også nås via ministeriets hotline 

blandt andet ved at rådgive skolerne via COVID-19 hotline. 

 

Materialer på EMU 

Der er udarbejdet nye artikler til EMU om: ”Støtte til udsatte elever un-

der skolelukning” og ”Trivsel på eud under COVID-19”. Desuden er ar-

tikel om ”Skolepraktik under skolelukning” på vej. Alle artikler kan ses 

her: https://emu.dk/eud/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbin-

delse-med-covid-19.  

 
Hotline samt spørgsmål/svar og information på uvm.dk 

Børne- og Undervisningsministeriet har etableret en hotline, hvor skoler  

og institutioner kan henvende sig med sektorrelevante spørgsmål til  

håndtering af covid-19. Det kan eksempelvis være spørgsmål om drift  

og tilskud eller prøver og eksamener. Hotlinen har åbent mandag til fre-

dag fra kl. 8-17 og lørdag og søndag fra kl. 12-16, og har telefonnumme-

ret: 7080 6707.  

 

Spørgsmål om håndteringen af covid-19 situationen på erhvervsuddan-

nelserne kan desuden sendes til Center for Erhvervsuddannelser og 

FGU på mail: stuk.cef@stukuvm.dk. 

 

Børne- og Undervisningsministeriet arbejder løbende på at finde løsnin-

ger på de udfordringer, vi bliver præsenteret for. Efterhånden som 

spørgsmålene afklares, lægger vi svarene på uvm.dk. Vi opfordrer derfor 

skolerne til jævnligt at orientere sig på på uvm.dk: 

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

tutioner-om-coronavirus-covid-19 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Maria Nørby 

Kontorchef 

Direkte tlf.: +45 6188 4750 

E-mail: maria.norby@stukuvm.dk  
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