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Børne- og Undervisningsministeriet sender et nyhedsbrev til alle grund-
skoler 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.
 
Du kan løbende finde information fra 
Børne- og Undervisningsministeriet her:  
 
- Spørgsmål og svar  
- Hotline og hjælp  
- Udsendte breve om COVID-19  
- Nyheder og lovgivning  
 

 
 
Nyt fra Sundhedsmyndigheder m.v. 

Kriterierne for at blive defineret som nær kontakt 
Sundhedsstyrelsen har udvidet kriterierne for at blive defineret som nær 
kontakt, når man har været tæt på en, der er smittet med ny coronavirus.
Udover at udvide definitionen for nære kontakter, så anbefaler Sund-
hedsstyrelsen nu også, at man i nogle situationer, hvor man har været tæt 
på en smittet, men ikke er nær kontakt, kan få taget en screeningstest.

 

 
 
Se mere om kriterierne for at blive defineret som nær kontakt (sst.dk). 
 
Relevante spørgsmål/svar på uvm.dk vil med afsæt i de nye kriterier sna-
rest blive justeret.  
 
 

mailto:stuk@stukuvm.dk
http://www.stukuvm.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.sst.dk/da/Nyheder/2020/Flere-vil-blive-bedt-om-at-gaa-i-selvisolation-og-blive-testet-hvis-de-har-vaeret-taet-paa-en-der-er
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Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 48 med relevans for grund-
skoleområdet 
 
Grundskolen
Nyt spørgsmål/svar om ophævelse af restriktioner 
Mandag den 23. november 2020 blev der offentliggjort 1 nyt spørgs-
mål/svar om ophævelse af restriktioner om nødundervisning i Nordjyl-
land. 
 
Se det nye spørgsmål/svar om ophævelse af restriktioner (uvm.dk).    
 
Opdateret spørgsmål/svar om forsamlingsforbud
Mandag den 23. november 2020 blev der offentliggjort et opdateret 
spørgsmål/svar om, hvilke former for aktiviteter i skoler og fritidstilbud, 
der er undtaget fra forsamlingsforbuddet.  
 
Se det nye spørgsmål/svar om forsamlingsforbud (uvm.dk). 
 
Nyt spørgsmål/svar om legeaftaler og legegrupper
Mandag den 23. november 2020 blev der offentliggjort et nyt spørgs-
mål/svar om, hvorvidt man kan arrangere legeaftaler og legegrupper for 
børn.  
 
Se det nye spørgsmål/svar om legeaftaler og legegrupper (uvm.dk).  
 
Nyt spørgsmål/svar om hygiejneforhold og rengøringsforpligtelser 
Mandag den 23. november 2020 blev der offentliggjort et nyt spørgs-
mål/svar om, hvilke hygiejneforhold og rengøringsforpligtelser, der gæl-
der for grundskoler.  
 
Se det nye spørgsmål/svar om hygiejneforhold (uvm.dk). 
 
Nyt spørgsmål/svar om rengøring af legetøj 
Mandag den 23. november 2020 blev der offentliggjort et nyt spørgs-
mål/svar om rengøring af legetøj.  
 
Se det nye spørgsmål/svar om rengøring af legetøj (uvm.dk).  
 
Opdateret spørgsmål/svar om tilsynsforpligtelsen i forhold til sundhedsfaglige retnings-
linjer
Mandag den 23. november 2020 blev der offentliggjort et nyt spørgs-
mål/svar om, hvem der har tilsynsforpligtelsen i forhold til folkeskolers 
efterlevelse af de sundhedsfaglige retningslinjer.  
 
Se det nye spørgsmål/svar om tilsynsforpligtelsen (uvm.dk).   
 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen
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Opdateret spørgsmål/svar om forsamlingsforbuddet på efterskoler og fri fagskoler
Mandag den 23. november 2020 blev der offentliggjort et opdateret 
spørgsmål/svar om, hvorvidt forsamlingsforbuddet gælder på efterskoler 
og frie fagskoler.
 
Se det nye spørgsmål/svar om forsamlingsforbuddet (uvm.dk).    
 
Opdateret spørgsmål/svar om test af elever  
Mandag den 23. november 2020 blev der offentliggjort et opdateret 
spørgsmål/svar om, hvorvidt elever, der skal testes, må blive på eftersko-
len og få udført en test i skolens region.   
 
Se det nye spørgsmål/svar om test af elever (uvm.dk).     
 
Opdateret spørgsmål/svar om rådgivning  
Mandag den 23. november 2020 blev der offentliggjort et opdateret 
spørgsmål/svar om, hvem efterskoler og privat- og friskoler kan tage 
kontakt til med henblik på rådgivning, når der konstateres smitte på en 
skole.  
 
Se det nye spørgsmål/svar om rådgivning (uvm.dk).     
 
 
Følgende nye eller reviderede spørgsmål samt tilhørende svar er lagt på 
uvm.dk/corona siden sidste nyhedsbrev: 
Spørgsmål  
Grundskolen 
Hvornår ophører pligten til at give nødundervisning på skoler og institutioner i de berørte 
kommuner i Nordjylland? [23/11 kl.14:50] 
Hvilke former for aktiviteter i skoler og fritidstilbud er undtaget fra forsamlingsforbuddet 
på 100 personer? [23/11 kl. 14:50] 
Må man godt arrangere legeaftaler og legegrupper for børn? [23/11 kl. 14:40]
Hvilke hygiejneforhold og rengøringsforpligtelser gælder for grundskoler? [23/11 kl. 
14:40] 
Kan legetøj henstilles og tages frem igen senere uden at blive rengjort med henblik på at 
slå eventuel smitte ned? [23/11 kl. 14:40] 
Hvem har tilsynsforpligtigelsen i forhold til at folkeskoler lever op til de sundhedsfaglige 
retningslinjer? [23/11 kl. 14:50] 
Gælder forsamlingsforbuddet på efterskoler og frie fagskoler? [23/11 kl. 14:50]
Kan elever, der skal testes, blive på efterskolen og få udført en test i skolens re-
gion? [23/11 kl. 14:50] 
Hvem kan efterskoler og privat- og friskoler tage kontakt til med henblik på rådgivning, 
når der konstateres smitte på en skole? [23/11 kl. 14:50] 
 
 

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19
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Med venlig hilsen 
 
Liz Nymann Lausten
Kontorchef 
Center for Grundskole 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet  
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