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Til udbydere af OBU, FVU og avu

Nyhedsbrev til udbydere af OBU, FVU og avu ifm. COVID-19 

(uge 49) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender et nyhedsbrev til alle udby-

dere 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. 

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. 

Publikation om Intensiveret indsats for at bremse COVID-19-smitte i Hovedstads-

området

Der er udarbejdet en publikation vedr. intensiveret indsats for at bremse 

COVID-19-smitte i Hovedstandsområdet. De nye tiltage træder i kraft 

mandag den 7. december 2020.

 

Se publikationen Intensiveret indsats for at bremse COVID-19-smitte i 

Hovedstandsområdet her (sum.dk) 

 

  

Informationsark om smitteforebyggelse

Statens Seruminstitut har udarbejdet et informationsark om smittefore-

byggelse i dagtilbud samt på skoler og uddannelsesinstitutioner.  

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://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/December/~/media/Filer%2520-%2520dokumenter/01-corona/01-12-2020-Pressemoede/Hovedstadspakke.pdf
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Se informationsarket om smitteforebyggelse her (sst.dk)  

 
Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet 

Vejledninger om afvikling af prøver på det almene VEU-område

Vejledning om avu-prøver i vinterterminen 2020/21 og Vejledning om 

FVU-prøver, der blev udsendt med sidste uges nyhedsbrev ligger på også 

på uvm.dk.

 

 

 

Se vejledningerne om afvikling af avu- og FVU-prøver her (uvm.dk)  

 
Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 49 med relevans for instituti-

oner med almen VEU 

 

Særligt for København og omegn 

Tirsdag den 1. december 2020 blev der oprettet en side dedikeret situati-

onen i hovedstadsområdet. Der er 1. december 2020 offentliggjort 12 

spørgsmål og svar her

 

. 

 

På undersiden Ungdoms- og voksenuddannelser er der offentliggjort følgende 

spørgsmål: 
 

Nyt spørgsmål om, hvilke kommuner der er omfattet af de nye anbefalinger.  

 

Se det nye spørgsmål/svar om hvilke kommuner der er omfattet af de 

nye anbefalinger (uvm.dk)  

 

Nyt spørgsmål om, hvornår de nye anbefalinger træder i kraft. 

 

Se det nye spørgsmål/svar om, hvornår de nye anbefalinger træder i kraft 

(uvm.dk) 

 

 

 

Nyt spørgsmål om, hvad indebærer de nye initiativer. 

 

Se det nye spørgsmål/svar om, hvad de nye initiativer indebærer 

(uvm.dk)  

 

Nyt spørgsmål om, hvorvidt der bliver udarbejdet materiale til grundskoler og uddan-

nelsesinstitutioner til dialog med udskolingsklasser og elever om at være ung under 

COVID-19 

 

Se det nye spørgsmål/svar om, hvorvidt der bliver udarbejdet materiale 

til grundskoler og uddannelsesinstitutioner til dialog med udskolingsklas-

ser og elever om at være ung under COVID-19 (uvm.dk)  

 

Nyt spørgsmål om, hvad anbefalingen om særligt personale, som hjælper med at opret-

holde smitteforebyggende foranstaltninger, betyder. 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Smitteforebyggende-pakke-skoler/Smitteforebyggende-pakke-til-dagtilbud-skoler-og-uddannelsesinstitutioner-informationsark.ashx?la=da&hash=C2422D42008A2537F27E8598CD183799C46034D5
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/almen-veu
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/saerligt-for-koebenhavn/ungdoms--og-voksenuddannelser
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/saerligt-for-koebenhavn/ungdoms--og-voksenuddannelser
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/saerligt-for-koebenhavn/ungdoms--og-voksenuddannelser
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/saerligt-for-koebenhavn/ungdoms--og-voksenuddannelser


 3 

 

Se det nye spørgsmål/svar om, hvad anbefalingen om særligt personale, 

som hjælper med at opretholde smittefore-byggende foranstaltninger, be-

tyder (uvm.dk)  

 

Nyt spørgsmål om, hvordan undervisningen skal tilrettelægges, når det anbefales, at 

kontakten på tværs af klasser minimeres i ungdoms- og voksenuddannelser 

 

Se det nye spørgsmål/svar om, hvordan undervisningen skal tilrettelæg-

ges, når det anbefales, at kontakten på tværs af klasser minimeres i ung-

doms- og voksenuddannelser (uvm.dk)  
 

Generelt

Nyt spørgsmål om, hvilke anbefalinger der er til afholdelse af juleaktiviteter og –ar-

rangementer

 

Onsdag den 2. december blev der offentliggjort et nyt spørgsmål om, 

hvilke anbefalinger der er til afholdelse af juleaktiviteter og -arrangemen-

ter i dagtilbud, skole, SFO, fritidsordninger m.v. samt på ungdoms- og 

voksenuddannelser 

 

Se det nye spørgsmål om anbefalinger vedrørende julearrangementer her 

(uvm.dk)  

 

Torsdag den 26. november 2020 blev tre spørgsmål/svar under siden 

’Generelt’ og temaet ’ Symptomer og håndtering af smitte’ opdateret som 

følge af de nye retningslinjer for opsporing af smitte. For det almene 

VEU-områdes vedkommende drejer det sig om spørgsmålene

 

: 

 

•  

  

Hvad gør ungdoms- og voksenuddannelser, hvis én i klassen/holdet 

er smittet med COVID-19 [26/11 kl. 14:00]   

• Hvem er en nær kontakt? [26/11 kl. 14:00] 

 
 

Følgende  nye eller reviderede spørgsmål samt tilhørende svar er lagt på  

uvm.dk/corona  siden sidste nyhedsbrev: 

Spørgsmål  

Særligt for København og omegn 

Ungdoms- og voksenuddannelser 

Hvilke kommuner er omfattet af de nye anbefalinger? [1/12 kl. 16:15] 

Hvornår træder de nye anbefalinger i kraft? [1/12 kl. 16:15] 

Hvad indebærer de nye initiativer? [1/12 kl. 16:15] 

Bliver der udarbejdet materiale til grundskoler og uddannelsesinstitutioner til dialog med ud-

skolingsklasser og elever om at være ung under COVID-19? [1/12 kl. 16:15] 

Hvad betyder anbefalingen om særligt personale, som hjælper med at opretholde smittefore-

byggende foranstaltninger? [1/12 kl. 16:15] 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/saerligt-for-koebenhavn/ungdoms--og-voksenuddannelser
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/saerligt-for-koebenhavn/ungdoms--og-voksenuddannelser
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/generelt
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19
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Hvordan skal undervisningen tilrettelægges, når det anbefales, at kontakten på tværs af klasser 

minimires i ungdoms- og voksenuddannelser? [1/12 kl. 16:15] 

Generelt 

Symptomer og håndtering af smitte 

Hvad gør ungdoms- og voksenuddannelser, hvis én i klassen/holdet er smittet med COVID-

19 [26/11 kl. 14:00] 

Hvem er en nær kontakt? [26/11 kl. 14:00] 

Møder, sociale arrangementer, overnatningsaktiviteter og lignende

Hvilke anbefalinger er der til afholdelse af juleaktiviteter og -arrangementer i dagtilbud, skole, 

SFO, fritidsordninger m.v. samt på ungdoms- og voksenuddannelser? [2/12 kl. 15:35] 

 

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Lisbeth Bang Thorsen 

Kontorchef

Direkte tlf. +45 2012 9671 

Lisbeth.Bang.Thorsen@stukuvm.dk  

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet  
 
 
 
 

mailto:Lisbeth.Bang.Thorsen@stukuvm.dk
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