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Til udbydere af OBU, FVU og avu  

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

(uge 50) 

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.  

Området er under stadig udvikling, hvorfor alle udbydere opfordres til 

løbende at holde sig orienteret på uvm.dk. Dette nyhedsbrev medtager 

ændringer til og med 10. december kl. 20.45. 

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. 

Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for skoler og 

uddannelsesinstitutioner m.v.  i forbindelse med af håndtering covid-19 

Sundhedsministeriet har 7. december 2020 udstedt ny bekendtgørelse om 

de særlige restriktioner for skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. Be-

kendtgørelsen træder i kraft 9. december 2020. 

Se bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restrikti-

oner for skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. her (retsinformation.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/2020/1829
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1829
mailto:stuk@stukuvm.dk
https://www.stukuvm.dk
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Nye og forlængede COVID-19-tiltag  

Regeringen har besluttet at iværksætte en række tiltag for at bevare epide-

mikontrollen og forsøge at undgå en hård nedlukning.  

 

Se Sundheds- og Ældreministeriets pressemeddelelse herom (sum.dk). 

 

I bunden af pressemeddelelsen er der links til en række dokumenter bl.a. 

pjecen Nye og forlængede COVID-19-tiltag, Sundhedsstyrelsens Gode råd til 

julen og Statens Serum Instituts seneste risikovurdering, Risikovurdering af 

den nationale udvikling af covid-19 frem til jul 2020. 

 
Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet 

Retningslinjer for skoler og institutioner i storbyer og dele af Sjælland 

Der er offentliggjort særlige retningslinjer for de 38 kommuner, der er 

omfattet af særlige restriktioner fra 9. december 2020. Bemærk, at disse 

retningslinjer også gælder for kommuner, som siden er blevet om-

fattet af særlige restriktioner.  

 

Se de særlige retningslinjer for ungdoms- og voksenuddannelser i de om-

fattede kommuner her (uvm.dk) 

 

Ny COVID-19-hotline 

Børne- og Undervisningsministeriet har siden marts 2020 haft en Co-

rona-hotline, hvor man kan ringe ind for at få svar på spørgsmål om reg-

ler, retningslinjer og lignende i forbindelse med COVID-19. 

 

Som noget nyt er der etableret en særskilt linje for spørgsmål vedrørende 

de tiltag, der gælder for de berørte kommuner med særlige restriktioner. 

Når der ringes op til hotlinen (7080 6707), vælges ”1” for at komme 

igennem til den særlige linje. Sundhedsfaglige spørgsmål kan rettes til den 

fælles myndighedshotline på telefon 7020 0233. 

 

Nyhed om nye COVID-19-tiltag på børne- og undervisningsområdet for 38 kommu-

ner 

Børne- og Undervisningsministeriet udsendte 7. december en nyhed om 

de nye COVID-19-tiltag på børne- og undervisningsområdet for 38 

kommuner. 

 

Se nyhed om de nye COVID-19-tiltag på børne- og undervisningsområ-

det for 38 kommuner her (uvm.dk) 

 

Bekendtgørelse om tilskud til almindelig undervisning, der gennemføres virtuelt under 

særlige forhold som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 

 

https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/December/Nye-%20og-forlaengede-COVID-19-tiltag.aspx
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/dec/201207-nye-covid-19-tiltag-for-38-kommuner
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/dec/201207-nye-covid-19-tiltag-for-38-kommuner
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Børne- og Undervisningsministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse,

der fastsætter regler om, at undervisningen må gennemføres som fjern

 

-

undervisning og, at der udbetales fuldt ordinært taxametertilskud på for-

beredende tilbud, ungdoms- og voksenuddannelser i covid-relaterede si-

tuationer, hvor en underviser er hjemsendt og afventer testsvar/eller 

barns test-svar, men ikke er syg og derfor fortsat vil kunne undervise sin 

klasse eller sit hold virtuelt hjemmefra. 

 

Se bekendtgørelse om tilskud til almindelig undervisning, der gennemfø-

res virtuelt under særlige forhold som led i forebyggelsen og afhjælpnin-

gen i forbindelse med covid-19 her (retsinformation.dk) 

 

 
Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 50 med relevans for instituti-

oner med OBU, FVU og avu. 

 

På undersiden Ungdoms- og voksenuddannelser er der offentliggjort følgende 

spørgsmål: 
 

• Hvilke kommuner er omfattet af de skærpede restriktioner?  

• Hvad indebærer de nye restriktioner? 

• Hvornår træder restriktionerne i kraft, og hvor længe varer de?  

• Hvad betyder det konkret, at der frem til den 10. januar kan være en 

glidende overgang for de elever, der har været sendt hjem? 

• Er lærere og undervisere omfattet af hjemsendelse?  

• Hvordan kan skoler og institutioner inddrage lærere og elever ifbm. 

implementering af nye restriktioner?  

• Hvilke retningslinjer gælder for de kommuner, som ikke er omfattet 

af de nye restriktioner?   

• Hvilke elever, kursister og deltagere er undtaget fra de nye restrikti-

oner om, at skolen eller institutionen ikke må modtage elever, kursi-

ster og deltagere til fysisk tilstedeværelse på skolen eller institutio-

nen? 

• Udbredes den oprindelige hovedstadspakke til at gælde alle berørte 

kommuner? 

• Hvad betyder anbefalingen om særligt personale, som hjælper med 

at opretholde smitteforebyggende foranstaltninger?  

• Bliver der udarbejdet materiale til grundskoler og uddannelsesinsti-

tutioner til dialog med udskolingsklasser og elever om at være ung 

under COVID-19?  

• Må en uddannelsesinstitution gennemføre virksomhedsforlagt un-

dervisning?  

• Overgår børnehaveklasser samt 1.-4. klasse automatisk til nødunder-

visning i de berørte kommuner?  

• Hvilke krav er der til nødundervisningen?  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1870
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1870
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1870
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• Skal skoler og institutioner indberette og begrunde nødundervisning 

som følge af de nye restriktioner til Styrelsen for Undervisning og 

Kvalitet?  

• Skal skolerne give kompenserende undervisning efter juleferien? 

• Kan de skoler og institutioner, som har elever, der er undtaget fra 

restriktionerne, vælge at nødundervise disse? 

• Kan skoler og institutioner tvinge elever til at modtage undervisning 

fysisk på skolen?  

• Skal klubtilbud holdes åben for alle, eller er det kun for sårbare og 

udsatte unge?  

• Kan sårbare børn i grundskolen samles i mindre hold, der ikke har 

udgangspunkt i stamklassen? 

• Kan sårbare unge på ungdoms- og voksenuddannelser samles i min-

dre hold, der ikke har udgangspunkt i stamklassen?  

• Hvem vurderer, om en elev er "sårbar"?  

• Hvordan defineres sårbare elever?   

• Må censorer rejse mellem kommunerne?  

• Må elever i de berørte kommuner tage til en af de øvrige kommuner 

for at møde i skole der?  

• Må lærere og undervisere der bor i en af de berørte kommuner, men 

som arbejder uden for en af de berørte kommuner fortsat møde på 

arbejde og omvendt?   

• Hvad skal praktikvirksomheden gøre med deres elever, hvis praktik-

virksomheden som følge af restriktioner og anbefalinger sender 

medarbejderne hjem?  

• Skal elever, der i en periode går ned i arbejdstid, have forlænget de-

res samlede uddannelsestid?  

• Kan en virksomhed opsige en uddannelsesaftale, hvis virksomheden 

lukker midlertidigt som følge af arbejdsmangel på grund af COVID-

19?  

• Skal elever i skolepraktik hjemsendes? 

• Må elever og kursister på skolehjem og kostafdelinger på ungdoms- 

og voksenuddannelser fortsat være fysisk til stede på deres kostafde-

ling? 

• Kan der afholdes prøver og eksamener? 

• Skal ordblindekursister og FVU-deltagere fortsat møde frem til un-

dervisning? 

• Må SOSU-elever møde frem? 
 

Se svar på spørgsmålene vedrørende ungdoms- og voksenuddannelser 

særligt for dele af Danmark her (uvm.dk) 

 

Generelt 

På siden Generelt, der dækker alle ministeriets områder og i hele landet, er 

der offentliggjort nye spørgsmål: 

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/saerligt-for-storbyer-og-dele-af-sjaelland/ungdoms--og-voksenuddannelser
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/saerligt-for-storbyer-og-dele-af-sjaelland/ungdoms--og-voksenuddannelser
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• Hvordan håndteres smittetilfælde i relation til dagtilbud/skolen/in-

stitutionen?  

• Hvilke arrangementer bør aflyses i dagtilbud, på grundskoler, i fri-

tidstilbud og ungdoms- samt voksenuddannelser? 
 

Se svar på de nye spørgsmål om håndtering af smittetilfælde og hvilke ar-

rangementer der bør aflyses her (uvm.dk) 

 

Almen VEU (OBU, FVU og avu) 

På siden Almen VEU (OBU, FVU og avu) er der 8 nye spørgsmål og svar 

vedrørende prøver på Forberedende voksenundervisning (FVU): 

 

• Hvad sker der, hvis en FVU-deltager er syg, når vedkommende skal 

til FVU-prøve?  

• Kan institutionens leder beslutte at udsætte en prøve, hvis institutio-

nen er omfattet af (delvis) nedlukning eller restriktioner, der forhin-

drer prøveafholdelse?  

• Hvilken dokumentation gælder for deltagere med COVID-19 og 

anden sygdom i forbindelse med FVU-prøver? 

• Skal selvstuderende have en afsluttende standpunktsbedømmelse i 

tilfælde af aflysning af en FVU-prøve? 

• Skal det fremgå af prøvebeviset, at en prøvebedømmelse er opnået 

ved ophøjelse af en afsluttende standpunktskarakter?  

• På hvilket grundlag gives den afsluttende standpunktsbedømmelse 

på FVU-dansk trin 4 og FVU-matematik trin 2, hvis prøven aflyses?  

• Må man omlægge en prøve med mundtlig besvarelse til et format, 

hvor censor, eksaminator og/eller eksaminand deltager virtuelt?  

• Må man afholde en prøve med skriftlig besvarelse virtuelt? 
 

Se svar på de nye spørgsmål vedrørende FVU-prøver her (uvm.dk) 

 

Under Almen voksenundervisning (avu) er det et nyt spørgsmål:  

 

• Skal det fremgå af prøve- eller eksamensbeviset, at en prøvekarakter 

er opnået ved ophøjelse af en afsluttende standpunktskarakter?  
 

Svaret, som er nej, kan ses her (uvm.dk)  

 

Tværgående – ungdoms- og voksenuddannelser 

På siden Tværgående – ungdoms- og voksenuddannelser er der offentliggjort et 

nyt spørgsmål af relevans siden sidste nyhedsbrev: 

 

• Gælder reglerne om nødundervisning og fravær også for elever/kur-

sister, som er hjemme med deres barn, fordi barnet er opsporet som 

nær kontakt og venter på test eller testsvar, eller hvis barnet er kon-

stateret smittet med COVID-19? 
 

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/spoergsmaal-og-svar/generelt
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/almen-veu
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Se svar på det nye spørgsmål om nødundervisning i ungdoms- og vok-

senuddannelserne her (uvm.dk) 

 

Følgende nye eller reviderede spørgsmål samt tilhørende svar er lagt på 

uvm.dk/corona siden sidste nyhedsbrev: 

 

Spørgsmål og svar 

Særlige restriktioner i dele af Danmark  

Ungdoms- og voksenuddannelser  

Generelt om de skærpede tiltag 

Hvilke kommuner er omfattet af de skærpede restriktioner? [10/12 kl. 14:50] 

Hvad indebærer de nye restriktioner? 

Hvornår træder restriktionerne i kraft, og hvor længe varer de? [10/12 kl. 20:45] 

Hvad betyder det konkret, at der frem til den 10. januar kan være en glidende overgang for de 
elever, der har været sendt hjem? [10/12 kl. 20:00] 

Er lærere og undervisere omfattet af hjemsendelse?  [10/12 kl. 16:55] 

Hvordan kan skoler og institutioner inddrage lærere og elever ifbm. implementering af nye re-
striktioner? [10/12 kl. 15:45] 

Hvilke retningslinjer gælder for de kommuner, som ikke er omfattet af de nye restriktioner? 
[8/12 kl. 23:30] 

 

Hvilke elever, kursister og deltagere er undtaget fra de nye restriktioner om, at skolen eller in-
stitutionen ikke må modtage elever, kursister og deltagere til fysisk tilstedeværelse på skolen el-
ler institutionen? [7/12 kl. 16:30] 

Udbredes den oprindelige hovedstadspakke til at gælde alle berørte kommuner? 

Hvad betyder anbefalingen om særligt personale, som hjælper med at opretholde smittefore-
byggende foranstaltninger? [10/12 kl. 11:40] 

Bliver der udarbejdet materiale til grundskoler og uddannelsesinstitutioner til dialog med ud-
skolingsklasser og elever om at være ung under COVID-19? [10/12 kl. 11:40] 

Nødundervisning 

Må en uddannelsesinstitution gennemføre virksomhedsforlagt undervisning? [10/12 kl. 16:45] 

Overgår børnehaveklasser samt 1.-4. klasse automatisk til nødundervisning i de berørte kom-

muner? [10/12 kl. 16:45] 

Hvilke krav er der til nødundervisningen? [9/12 kl. 16:55] 

Skal skoler og institutioner indberette og begrunde nødundervisning som følge af de nye re-

striktioner til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet? [9/12 kl. 14:30] 

Skal skolerne give kompenserende undervisning efter juleferien? [8/12 kl. 23:30] 

Kan de skoler og institutioner, som har elever, der er undtaget fra restriktionerne, vælge at 

nødundervise disse? [8/12 kl. 23:30] 

Kan skoler og institutioner tvinge elever til at modtage undervisning fysisk på skolen? [8/12 kl. 

23:30] 

Sårbare elever 

Skal klubtilbud holdes åben for alle, eller er det kun for sårbare og udsatte unge? [10/12 kl. 

16:30] 

Kan sårbare børn i grundskolen samles i mindre hold, der ikke har udgangspunkt i stamklas-

sen? [10/12 kl. 16:30] 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/tvaergaaende
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/tvaergaaende
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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Kan sårbare unge på ungdoms- og voksenuddannelser samles i mindre hold, der ikke har ud-

gangspunkt i stamklassen? [10/12 kl. 16:30] 

Hvem vurderer, om en elev er "sårbar"?  [10/12 kl. 15:50] 

Hvordan defineres sårbare elever?  [8/12 kl. 23:30] 

Krydsning af kommunegrænser 

Må censorer rejse mellem kommunerne? [10/12 kl. 15:45] 

Må elever i de berørte kommuner tage til en af de øvrige kommuner for at møde i skole der? 

[10/12 kl. 14:50] 

Må lærere og undervisere der bor i en af de berørte kommuner, men som arbejder uden for en 

af de berørte kommuner fortsat møde på arbejde og omvendt?  [10/12 kl. 14:50] 

Praktik og skolepraktik 

Hvad skal praktikvirksomheden gøre med deres elever, hvis praktikvirksomheden som følge af 

restriktioner og anbefalinger sender medarbejderne hjem? [10/12 kl. 15:45] 

Skal elever, der i en periode går ned i arbejdstid, have forlænget deres samlede uddannelsestid? 

[10/12 kl. 15:45] 

Kan en virksomhed opsige en uddannelsesaftale, hvis virksomheden lukker midlertidigt som 

følge af arbejdsmangel på grund af COVID-19? [10/12 kl. 15:45] 

Skal elever i skolepraktik hjemsendes? [8/12 kl. 23:30] 

Kostafdelinger og skolehjem 

Må elever og kursister på skolehjem og kostafdelinger på ungdoms- og voksenuddannelser 

fortsat være fysisk til stede på deres kostafdeling? [8/12 kl. 23:30] 

Prøver og eksamen 

Kan der afholdes prøver og eksamener? 

Fremmøde 

Skal ordblindekursister og FVU-deltagere fortsat møde frem til undervisning? [10/12 kl. 16:55] 

Må SOSU-elever møde frem? [10/12 kl. 15:50] 

Generelt 

Symptomer og håndtering af smitte 

Hvordan håndteres smittetilfælde i relation til dagtilbud/skolen/institutionen? [04/12 kl. 11:40] 

Hvilke arrangementer bør aflyses i dagtilbud, på grundskoler, i fritidstilbud og ungdoms- samt 

voksenuddannelser [08/12 kl. 12.54]? 

Almen VEU (OBU, FVU og avu) 

Forberedende voksenundervisning (FVU) 

Hvad sker der, hvis en FVU-deltager er syg, når vedkommende skal til FVU-prøve? [3/12 kl. 
12:20] 

Kan institutionens leder beslutte at udsætte en prøve, hvis institutionen er omfattet af (delvis) 
nedlukning eller restriktioner, der forhindrer prøveafholdelse? [3/12 kl. 12:20] 

Hvilken dokumentation gælder for deltagere med COVID-19 og anden sygdom i forbindelse 
med FVU-prøver? [3/12 kl. 12:20] 

Skal selvstuderende have en afsluttende standpunktsbedømmelse i tilfælde af aflysning af en 
FVU-prøve? [3/12 kl. 12:20] 

Skal det fremgå af prøvebeviset, at en prøvebedømmelse er opnået ved ophøjelse af en afslut-
tende standpunktskarakter? [3/12 kl. 12:20] 

På hvilket grundlag gives den afsluttende standpunktsbedømmelse på FVU-dansk trin 4 og 
FVU-matematik trin 2, hvis prøven aflyses? [3/12 kl. 12:20] 
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Må man omlægge en prøve med mundtlig besvarelse til et format, hvor censor, eksaminator 
og/eller eksaminand deltager virtuelt? [3/12 kl. 12:20] 

Må man afholde en prøve med skriftlig besvarelse virtuelt? [3/12 kl. 12:20] 

Almen voksenuddannelse (avu) 

Skal det fremgå af prøve- eller eksamensbeviset, at en prøvekarakter er opnået ved ophøjelse af 
en afsluttende standpunktskarakter? [9/12 kl. 8:25] 

Tværgående - ungdoms- og voksenuddannelser  

Nødundervisning 

Gælder reglerne om nødundervisning og fravær også for elever/kursister, som er hjemme med 
deres barn, fordi barnet er opsporet som nær kontakt og venter på test eller testsvar, eller hvis 
barnet er konstateret smittet med COVID-19? [3/12 kl. 12:30] 

 

 

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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