
Departementet

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

15. august 2020

Til udbydere af OBU, FVU og avu

Nyhedsbrev til udbydere af OBU, FVU og avu ifm. COVID-19 
(uge 33)

Børne- og Undervisningsministeriet sender et nyhedsbrev til landets ud-
bydere af OBU, FVU og avu 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 undervisningsområder.

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.

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
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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.

Nye spørgsmål/svar om OBU, FVU og avu i uge 33
I løbet af sommerferien (uge 27-32) er følgende nye eller reviderede 
spørgsmål samt tilhørende svar med relevans for OBU, FVU og avu 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?
Hvad er reglerne for taxametertilskud til fjernundervisning på AMU, FVU og OBU efter 1. august 
2020?
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?
Kompenseres institutionerne for øgede rengøringsudgifter?

Almen VEU (OBU, FVU og avu)
Er det fortsat muligt at visitere online til Ordblindeundervisning for voksne med ordblindetesten, nu 
hvor nødundervisningen ophører fra 1/8-2020?
Hvornår åbnes der igen for FVU-prøver?

Skal/kan der stadig gennemføres standpunktsbedømmelse, når der igen er åbnet for FVU-prøver?

Kan vi fortsat screene ansøgere til FVU-dansk og matematik uden brug af de obligatoriske test, når 
nødundervisningen ophører til august?
Hvilke regler gælder for fjernundervisning på de almen VEU efter sommerferien, hvor institutionerne 
igen skal følge de almindelige bestemmelser i lovgivningen?

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/aug/200808-brev-til-omfattede-institutioner.pdf?la=da
http://uvm.dk/corona


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?

Med venlig hilsen

Kontorchef Signe Tychsen Philip

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