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Til udbydere af erhvervsuddannelser

Nyhedsbrev til udbydere af erhvervsuddannelser ifm. COVID-19 
(uge 33)

Børne- og Undervisningsministeriet sender et nyhedsbrev til landets ud-
bydere af erhvervsuddannelser med nyt i relation til COVID-19.

I nyhedsbrevet orienteres der om relevante politiske aftaler, retningslin-
jer, vejledninger samt nye spørgsmål/svar, der er udarbejdet i forbindelse 
med COVID-19 på ovennævnte undervisningsområde.

Du kan løbende finde information fra Børne- og Undervisnings-
ministeriet her:
- Spørgsmål og svar
- Hotline og hjælp
- Udsendte breve om COVID-19
- Nyheder og lovgivning

Relevante politiske aftaler og bekendtgørelser
Regler og retningslinjer fra d. 1. august er udstedt i ny bekendtgø-
relse
Den 19. juni offentliggjorde Børne- og Undervisningsministeriet nye ret-
ningslinjer for rammer og undervisning i dagtilbud, børnehaver, skoler 
og uddannelsesinstitutioner fra d. 1. august. I forlængelse af de nye ret-
ningslinjer er der den 1. juli blevet udstedt en ny bekendtgørelse, som 
bl.a. vedrører forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervis-
ning. Der blev ligeledes udsendt et brev til alle kommuner, skoler og in-
stitutioner vedrørende den nye bekendtgørelse.

Nyheden om opdaterede retningslinjer forud for skolestart kan findes 
her.
Brevet kan findes her. 
Bekendtgørelsen kan findes her.

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/hotline-og-hjaelp
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/boerne-og-undervisningsministeriets-breve-om-covid-19
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/aug/200805-bliv-opdateret-paa-retningslinjerne-forud-for-skolestart
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/jul/200702-til-alle-kommuner-skoler-og-institutioner-paa-boerne-og-undervisningsministeriets-omraade.pdf?la=da
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1087
mailto:uvm@uvm.dk
http://www.uvm.dk
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Orienteringer fra Børne- og Undervisningsministeriet

Ministeren sender brev til berørte ungdomsuddannelser i Aarhus
Sundhedsmyndighederne har den 8. august anbefalet at udskyde fysisk 
fremmøde på ungdomsuddannelserne i Aarhus Kommune i 14 dage som 
følge af tiltagende smittespredning med COVID-19 i området. Børne- og 
Undervisningsministeren har i den forbindelse sendt et brev til kommu-
nens institutionsledere for at opfordre dem til at følge myndighedernes 
anbefaling.

Brevet kan findes her.

Gode råd til undervisning emu.dk
På emu.dk ligger en række artikler med gode råd og inspiration til den 
virtuelle undervisning samt til undervisning i forbindelse med genåbnin-
gen. Artiklerne opdateres løbende.

Artiklerne om eux kan findes her og artiklerne om eud her.

Nye spørgsmål/svar om erhvervsuddannelser i uge 33
I løbet af sommerferien (uge 27-32) er følgende nye eller reviderede 
spørgsmål samt tilhørende svar med relevans for erhvervsuddannelserne 
lagt på uvm.dk/corona, siden det sidste nyhedsbrev blev udsendt for uge 
26. Siden opdateres løbende.

Spørgsmål
Særligt for Aarhus kommune
Hvem er omfattet af anbefalingen om at udskyde fysisk fremmøde i 14 dage i Aarhus Kommune?

Hvordan skal undervisningen foregå i de kommende 14 dage i Aarhus Kommune?

Kan undervisningen på institutioner i Aarhus Kommune udskydes 14 dage?

Hvad skal dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser gøre, hvis man oplever et øget smittetal lokalt?

Kan prøver og sygeprøver afholdes i Aarhus Kommune?

Økonomi og drift
Hvilke regler gælder for tilskud på tværs af uddannelser efter 1. august 2020, hvor institutionerne igen 
skal følge de almindelige bestemmelser i lovgivningen?
Hvilke regler gælder for tilskud til fjernundervisning efter 1. august 2020, hvor institutionerne igen skal 
følge de almindelige bestemmelser i lovgivningen?
Skal elever på kostafdelinger betale for kost og logi under hjemsendelse for eksempel som følge af lo-
kalt udbrud af smitte?
Hvordan kan erhvervsskolerne få færdiggørelsestaxameter for grundforløbselever, som mangler at af-
slutte certifikatkurser?
Kan en erhvervsskole få tilskud for en skoleperiode på hovedforløb på eud, hvis de sendte hovedfor-
løbseleverne tilbage til praktikvirksomheden i dagene efter nedlukningen?
Mister skolen tilskud, hvis hele skolen må lukke i en periode på grund af coronavirus?

Kan skolen få erstatning for de ekstra timer, som skolen må give eleverne på et senere tidspunkt, hvis 
undervisning må aflyses på grund af coronavirus?

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/aug/200808-brev-til-omfattede-institutioner.pdf?la=da
https://emu.dk/eux/corona-gode-rad-til-undervisning
https://emu.dk/eud/corona-gode-rad-til-undervisning
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Kompenseres institutionerne for øgede rengøringsudgifter?

Tværgående - ungdoms- og voksenuddannelser
Hvornår skal skolerne tilbyde nødundervisning/fjernundervisning, hvis én elev/kursist på grund af co-
rona-relaterede forhold er nødsagtet til at blive hjemme i en periode?
Erhvervsuddannelser
Kan skolerne fravælge undervisning ved fysisk fremmøde for elever, der er omfattet af genåbningen?

Hvilke krav er der til undervisningens kvalitet på de genåbnede skoler?

Hvilke sundhedsmæssige vejledninger gælder for afvikling af praktisk undervisning?

Hvilke regler gælder for fjernundervisning på EUD efter sommerferien, hvor institutionerne igen skal 
følge de almindelige bestemmelser i lovgivningen?
I hvilken periode har eleverne ekstra mulighed for optagelse på grundforløbets 2. del?

Gælder muligheden for ekstra optag på grundforløb 2 også for optag på dimensionerede erhvervsud-
dannelser?
Hvordan sikres det administrativt, at uddannelsesforsøg i perioden, hvor reglen om begrænset uddan-
nelsesforsøger suspenderet, ikke tælles med som et uddannelsesforsøg?
Hvilke elever får mulighed for et ekstra optag på grundforløb 2?

Får elever, der starter på grundforløb 2 for første gang, også et ekstra uddannelsesforsøg?

Hvordan håndteres supplerende undervisning, hvis eleven har indgået uddannelsesaftale med en virk-
somhed med opstart i uge 31?
Hvad kan skolen gøre for elever, der allerede har dumpet grundforløbsprøven?

Hvad kan skolen gøre for elever, der har modtaget supplerende undervisning, og som alligevel ikke be-
står grundforløbsprøven?
Hvilken undervisning kan gives som supplerende undervisning?

Er der særlige overgangsregler for SOSU-elever, som først skal til prøve efter sommerferien?

Kan arbejdsgivere modtage løntilskud for voksenlærlinge?

Hvad kan elever, som mister deres uddannelsesaftale under prøveperioden, gøre?

Kan elever, der er over 18 år, og som starter i skolepraktik i juli 2020, få SU og skolepraktikydelse sam-
tidigt?
Kan en elev over 18 år selv vælge, om eleven vil have SU eller SKP-ydelse i juli 2020?

Kan eleven få SU i juli, selv om eleven har valgt ikke at anvende ordningen om suspension af karenspe-
rioden?
Hvad sker der med elever, som er optaget i ekstraordinær skolepraktik, og som ikke har en uddannelses-
aftale den 31. december 2020, når den midlertidige ordning med ekstraordinær skolepraktik ophører?
Skal elever, som optages i ekstraordinær skolepraktik, leve op til EMMA-kriterierne?

Er 8 ugers-reglen suspenderet for elever, der optages i ekstraordinær skolepraktik?

Fra hvornår skal elever, der optages i ekstraordinær skolepraktik, være aktive praktikpladsopsøgende?

Kan eleverne indgå delaftaler, mens de er optaget i ekstraordinær skolepraktik?

Kan elever optages i skolepraktik efter grundforløbets 2. del, hvis de ikke har opnået et eller flere certifi-
kater, praktiske kompetencer eller ikke har aflagt grundforløbsprøven?
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Med venlig hilsen

Kontorchef Signe Tychsen Philip

Center for Gymnasier, Erhvervs- og Voksenuddannelser
Børne- og Undervisningsministeriet
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