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Til udbydere af gymnasiale uddannelser
 

Nyhedsbrev til udbydere af gymnasiale uddannelser ifm. COVID-
19 (uge 35)
Børne- og Undervisningsministeriet sender et nyhedsbrev til institutioner 
for gymnasiale uddannelser 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 det gymnasiale område.
 

 
Relevante politiske aftaler og bekendtgørelser
 
Ny bekendtgørelse om midlertidige regler og retningslinjer for 
dagtilbud og om forholdet mellem almindelig undervisning og 
nødundervisning omfattet af COVID-19- foranstaltninger
Bekendtgørelsen indeholder blandt andet regler om, at pligten til at give 
nødundervisning også kan (gen)indtræde i tilfælde, hvor skoler og institu-
tioner selv iværksætter foranstaltninger mod covid-19 smitte alene på 
baggrund af anbefalinger fra sundhedsmyndighederne herom.
 
Bekendtgørelsen kan findes her.
 
Nyhed om ny bekendtgørelse kan findes her.
 
 

Du kan løbende finde information fra Børne- og Under-
visningsministeriet her:

− Spørgsmål og svar
− Hotline og hjælp
− Udsendte breve om COVID-19
− Nyheder og lovgivning

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
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1228
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/aug/200924-nye-bekendtgoerelser-goer-covid-19-regler-mere-fleksible
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Nyt fra Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen har offentliggjort opdateret information om forholds-
regler ved tilfælde af COVID-19 i skoler, dagtilbud og andre tilbud til 
børn og unge. Informationsmaterialet beskriver, hvordan dagtilbud, sko-
ler og andre tilbud til børn og unge skal forholde sig ved tilfælde af CO-
VID-19 blandt børn og medarbejdere. Materialet kan tilgås her.
 
Nye spørgsmål/svar om de gymnasiale uddannelser i uge 34/35
Følgende nye eller reviderede spørgsmål samt tilhørende svar med rele-
vans for Århusområdet er lagt på uvm.dk/corona siden seneste nyheds-
brev. Siden opdateres løbende.
 

Spørgsmål
Særligt for Aarhus kommune
Hvem er omfattet af anbefalingen om at udskyde fysisk fremmøde foreløbigt frem til 4. september i 
Aarhus Kommune? [20/8 kl 13.45]
Hvordan skal undervisningen foregå foreløbigt frem til 4. september i Aarhus Kommune? [20/8 kl 
13.45]
Kan undervisningen på institutioner i Aarhus Kommune udskydes foreløbigt frem til 4. september? 
[20/8 kl 13.45]
Generelt
Skal børn, elever og kursister, der har været i udlandet, blive hjemme i 14 dage efter hjemkomsten? 
[22/8 kl. 16:45]
Tværgående – ungdoms- og voksenuddannelser. Rammer for undervisning
Må vi samle for eksempel en hel årgang i et auditorium eller en hal for at lave plenumundervisning? 
[25/8 kl. 12:40]
Må vi samle for eksempel en hel årgang i et auditorium eller en hal for at afvikle prøver eller eksamener? 
[25/8 kl. 12:40]
Nogle skoler afvikler frivillige aktiviteter som eksempelvis sport, drama og musik. Er frivillige aktiviteter 
omfattet af de samme retningslinjer som skolens undervisningsaktiviteter? [25/8 kl. 12:40]
Tværgående – ungdoms- og voksenuddannelser. Mundbind
Hvad gælder ift. det generelle krav om brug af mundbind i den kollektiv trafik? [21/8 kl. 15:15]

Kan det lokalt besluttes, at eleverne eller kursisterne i forbindelse med almindelig undervisning skal 
bruge mundbind på institutionen i frikvarter eller ved færdsel uden for klasselokalet? [21/8 kl. 15:15]
Kan det lokalt besluttes, at alene visse elever eller kursister i forbindelse med almindelig undervisning 
skal pålægges at bruge mundbind på institutionen i frikvarter eller ved færdsel uden for klasselokalet? 
[21/8 kl. 15:15]
Hvad gælder i forbindelse med brug af kollektiv trafik i forbindelse med ekskursioner? [21/8 kl. 15:15]

 
 
Med venlig hilsen
 
Kontorchef Trine Frederiksen
 
Center for Gymnasier, Erhvervs- og Voksenuddannelser
Børne- og Undervisningsministeriet
 

http://uvm.dk/corona
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Tilf�lde-af-covid-19-i-skole,-dagtilbud-mm/Information-om-COVID-19-til-dagtilbud_-skoler-mm.ashx?la=da&hash=394193D07134C748916F362EABA2F9DF1FF1D337
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