
 
 
 
 
 
 
 

Departementet 

Frederiksholms Kanal 21 
1220 København K 
Tlf. nr.: 32 92 50 00 
E-mail: uvm@uvm.dk 
www.uvm.dk 
CVR nr.: 20453044 

24. august 2020 
 
 
 

 

Til udbydere af erhvervsuddannelser 
 
 
 
 

Nyhedsbrev til udbydere af erhvervsuddannelser ifm. COVID-19 
(uge 34) 
 
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 
Ingen nye aftaler og bekendtgørelser på tidspunktet for udarbejdelsen af 
nyhedsbrevet. 
 
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 34 
Følgende nye eller reviderede spørgsmål samt tilhørende svar med rele-
vans for erhvervsuddannelser er lagt på uvm.dk/corona den seneste uge. 
Siden opdateres løbende. 
 

mailto:uvm@uvm.dk
http://www.uvm.dk
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
emu.dk
https://emu.dk/eux/corona-gode-rad-til-undervisning
https://emu.dk/eud/corona-gode-rad-til-undervisning


 2 

Spørgsmål  
Særligt for Aarhus kommune 
Hvem er omfattet af anbefalingen om at udskyde fysisk fremmøde foreløbigt frem til 4. september i 
Aarhus Kommune? [ 
Hvordan skal undervisningen foregå foreløbigt frem til 4. september i Aarhus Kommune? 

Kan undervisningen på institutioner i Aarhus Kommune udskydes foreløbigt frem til 4. september? 

Erhvervsuddannelser 
Hvilke afstandsanbefalinger gælder i forbindelse med skolers genoptagelse af den almindelige undervis-
ning fra den 1. august 2020? 
I hvilke tilfælde har skoler mulighed for at fravige den generelle anbefaling om at holde minimum 1 me-
ters afstand? 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Kontorchef Signe Tychsen Philip 
 
Center for Gymnasier, Erhvervs- og Voksenuddannelser 
Børne- og Undervisningsministeriet  
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