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Nyhedsbrev til udbydere af erhvervsuddannelser ifm. COVID-19 

(uge 51) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender et nyhedsbrev til alle udby-

dere af erhvervsuddannelser 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 17. december kl. 8.30. 

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. 

COVID-19-nedlukning hen over jul og nytår 

Smitten med COVID-19 er stigende i hele landet. På anbefaling fra Ind-

satsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, indfører regeringen 

yderligere nationale tiltag frem mod og hen over jul og nytår for at redu-

cere aktiviteten i samfundet og nedbringe smitten med COVID-19. Sam-

men med de eksisterende tiltag er der tale om en samlet nedlukning hen 

over jul og nytår. Sundheds- og Ældreministeriet har udsendt en presse-

meddelelse herom, hvorfra der også er link til en pjece om nedlukningen, 

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
mailto:stuk@stukuvm.dk
http://www.stukuvm.dk
http://uvm.dk
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seneste risikovurdering, aftaler om hjælpepakker og lønkompensation 

mm. 

Se Sundheds- og Ældreministeriets pressemeddelelse om udvidelse af re-

striktioner her (sum.dk)

Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet 

COVID-19-tiltag på undervisningsområdet over jul 

På grund af den fortsat bekymrende smitteudvikling har regeringen be-

sluttet at indføre en række nye COVID-19-tiltag. De nye tiltag træder i 

kraft mandag den 21. december 2020 og gælder frem til den 3. januar 

2021. 

Læs nyheden om COVID-19-tiltag på undervisningsområdet over jul her 

(uvm.dk)

Opdatering af retningslinjer  

Børne- og Undervisningsministeriet vil sørge for snarest muligt at revi-

dere de særlige retningslinjer og spørgsmål og svar.  

Udover de særlige retningslinjer, bør alle skoler og institutioner derud-

over følge Børne- og Undervisningsministeriets grundlæggende retnings-

linjer for grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser.  

Se såvel de særlige som de grundlæggende retningslinjer her (uvm.dk)

Et elektronisk indberetningsskema vil i det nye år gøre det mere simpelt at indberette 

nødundervisning og dimensionering.  

Efter den 5. januar 2021 skal indberetninger om nødundervisning og di-

mensionering ske ved udfyldelse af et elektronisk indberetningsskema, 

som bliver tilgængelig på Styrelsen for Undervisning og Kvalitets hjem-

meside.  

Indberetningerne skal foretages senest den 5. og den 20. i måneden for 

den forudgående periode. Perioderne går fra den 1.-15. i en måned og fra 

den 16.-31. i måneden (eller sidste dato i måneden). Der vil alene skulle 

foretages en indberetning, hvis der i perioden er dimensioneret eller 

nødundervist. Første indberetning i det nye år skal foretages senest den 

20. januar 2021 i tilfælde af dimensionering eller nødundervisning perio-

den fra den 1.-15. januar 2021.   

Det elektroniske indberetningsskema vil blandt andet indeholde spørgs-

mål om antallet af børn/elever/kursister, der er berørt af dimensione-

ring/nødundervisning samt oplysninger om den tidsmæssige udstræk-

ning af denne. Indberetningsskemaet vil primært bestå af spørgsmål med 

fortrykte svarmuligheder. 

https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/December/COVID-19-nedlukning-hen-over-jul-og-nytaar.aspx
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/dec/201216-nye-covid-19-tiltag-paa-undervisningsomraadet-over-jul
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
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Styrelsen vil i starten af det nye år orientere nærmere om det nye elektro-

niske indberetningsskema. 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om midlertidige regler og retningslinjer 

for dagtilbud og om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning om-

fattet af covid-19 foranstaltninger  

Den 13. december 2020 har Børne- og Undervisningsministeriet udstedt 

ny procedurebekendtgørelse, der giver hjemmel til førnævnte nye indbe-

retningsform vedr. nødundervisning. Bekendtgørelsen træder i kraft 20. 

december  

Se den nye procedurebekendtgørelse her (retsinformation.dk)

Corona-hotline er åben mellem jul og nytår 

Corona-hotlinen (7080 6707) er åben kl. 9 – 14 mandag den 21. decem-

ber og tirsdag 22. december samt mellem jul og nytår den 28., 29. og 30. 

december i tidsrummet kl. 10-14.  

Den myndighedsfælles hotline på telefon 7020 0233, der bl.a. kan be-

svare sundhedsfaglige spørgsmål holder åbent alle dage kl. 06.00 – 24.00.  

Unge skal introduceres godt til ungdomsuddannelserne på trods af COVID-19 

Sammen med en række grundskole- og ungdomsuddannelsesorganisatio-

ner lancerer Børne- og Undervisningsministeriet materialer med inspira-

tion til, hvordan udskolingselever får en god introduktion til ungdoms-

uddannelserne i en tid, hvor fysiske besøg på uddannelserne er begræn-

sede på grund af COVID-19. 

Se nyheden om inspirationsmaterialerne til udskolingselever her 

(uvm.dk)

Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 51 med relevans for instituti-

oner med erhvervsuddannelser 

Hjemmesiden med spørgsmål og svar er blevet omstruktureret for at 

gøre det lettere for institutionerne at finde relevante oplysninger. Der er 

blandt andet lagt nogle blå bokse i toppen af spørgsmål og svar-siderne, 

hvor alle sidens emner er oplistet, og boksen kan klikkes på, så man 

kommer ned til det valgte emne.  

Siden sidste nyhedsbrev er der lagt følgende nye eller justerede spørgsmål 

og svar på følgende undersider: 

Særlige restriktioner gældende til den 3. januar 2021  

På undersiden Særlige restriktioner gældende til den 3. januar 2021, der gælder 

hele landet, er der offentliggjort nye spørgsmål og svar på undersiderne 

grundskoler hhv. ungdoms- og voksenuddannelser. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1962
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/dec/201214-unge-skal-introduceres-godt-til-ungdomsuddannelserne-paa-trods-af-covid-19
http://uvm.dk
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Se svar på spørgsmålene om de skærpede tiltag, krydsning af kommune-

grænser  og optagelsesprøver til erhvervsuddannelserne her (uvm.dk)

På undersiden Ungdoms- og voksenuddannelser er der offentliggjort følgende 

spørgsmål: 

• Hvilke kommuner er omfattet af de skærpede restriktioner? 

• Hvad indebærer de nye restriktioner? 

• Hvor længe varer restriktionerne? 

• Hvilke elever, kursister, deltagere er først omfattet af restriktionerne 

fra 21/12? 

• 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? 

• Er lærere og underviserer omfattet af hjemsendelse? 

• Gælder der særlige regler for optagelsesprøver til erhvervsuddannel-

serne? 

• Hvordan skal uddannelsesinstitutioner forholde sig til undervisning 

i idræt og musik i ungdoms- og voksenuddannelser, herunder for 

elever, kursister og deltagere, der må møde frem? 

• Hvordan skal undervisningen tilrettelægges for dem, der gerne må 

møde frem (STU, TAMU, specialundervisning for voksne, samt ele-

ver, kursister og deltagere, der møder i skole, fordi de har særlige so-

ciale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov), når det anbefa-

les, at kontakten på tværs af klasser minimeres i videste mulige om-

fang i ungdoms- og voksenuddannelser?  

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

og voksenuddannelser fortsat være fysisk til stede på deres kostafde-

ling? 

Se svar på spørgsmålene om de skærpede tiltag vedrørende ungdoms- og 

voksenuddannelser her (uvm.dk)

Erhvervsuddannelser 

På siden Erhvervsuddannelser er der offentliggjort følgende nye spørgsmål 

siden sidste nyhedsbrev: 

• Kan skolerne afholde optagelsesprøver til erhvervsuddannelser som 

virtuelle prøver, og hvordan skal skolerne håndtere ansøgere, der 

ikke har opnået mindst 2 i karaktergennemsnit i henholdsvis dansk 

og matematik? 

Se svaret på det nye spørgsmål om optagelsesprøver til eud her (uvm.dk)

Følgende nye eller reviderede spørgsmål samt tilhørende svar er lagt på 

uvm.dk/corona siden sidste nyhedsbrev: 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/saerligt-for-storbyer-og-dele-af-sjaelland/grundskoler
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/uddannelser-til-unge/erhvervsuddannelser
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/saerlige-restriktioner-indtil-3-januar/ungdoms--og-voksenuddannelser
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/saerlige-restriktioner-indtil-3-januar/ungdoms--og-voksenuddannelser
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Spørgsmål og svar 

Særlige restriktioner gældende til den 3. januar 2021 [opdateret 17/12 kl. 8.30] 

Ungdoms- og voksenuddannelser [opdateret 17/12 kl. 8.30] 

Generelt om de skærpede tiltag 

Hvilke kommuner er omfattet af de skærpede restriktioner? 

Hvad indebærer de nye restriktioner? 

Hvor længe varer restriktionerne? 

Hvilke elever, kursister, deltagere er først omfattet af restriktionerne fra 21/12? 

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? 

Er lærere og underviserer omfattet af hjemsendelse? 

Prøver og eksamen 

Gælder der særlige regler for optagelsesprøver til erhvervsuddannelserne? 

Fremmøde 

Hvordan skal uddannelsesinstitutioner forholde sig til undervisning i idræt og musik i ung-
doms- og voksenuddannelser, herunder for elever, kursister og deltagere, der må møde frem? 
[11/12 kl. 11:05] 

Hvordan skal undervisningen tilrettelægges for dem, der gerne må møde frem (STU, TAMU, 
specialundervisning for voksne, samt elever, kursister og deltagere, der møder i skole, fordi de 
har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov), når det anbefales, at kontak-
ten på tværs af klasser minimeres i videste mulige omfang i ungdoms- og voksenuddannelser?  

Kostafdelinger og skolehjem 

Må elever og kursister på skolehjem og kostafdelinger på ungdoms- og voksenuddannelser 
fortsat være fysisk til stede på deres kostafdeling? 

Uddannelser til unge  

Erhvervsuddannelser [opdateret 14/12 kl. 13:00] 

Optagelsesprøve 

Kan skolerne afholde optagelsesprøver til erhvervsuddannelser som virtuelle prøver, og hvor-
dan skal skolerne håndtere ansøgere, der ikke har opnået mindst 2 i karaktergennemsnit i hen-
holdsvis dansk og matematik? [14/12 kl. 13:00] 

Med venlig hilsen 

Maria Nørby 
Kontorchef 
Kontor for Erhvervsuddannelser og Forberedende Grunduddannelse 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 


	Nyhedsbrev til udbydere af erhvervsuddannelser ifm. COVID-19 (uge 51) 
	Du kan løbende finde information fra Børne- og Undervisningsministeriet her: 
	Nyt fra Sundhedsmyndigheder m.v. 
	COVID-19-nedlukning hen over jul og nytår 

	Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet 
	COVID-19-tiltag på undervisningsområdet over jul 
	Opdatering af retningslinjer 
	Et elektronisk indberetningsskema vil i det nye år gøre det mere simpelt at indberette nødundervisning og dimensionering. 
	Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud og om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning omfattet af covid-19 foranstaltninger 
	Corona-hotline er åben mellem jul og nytår 
	Unge skal introduceres godt til ungdomsuddannelserne på trods af COVID-19 

	Nye spørgsmål/svar på uvm.dki uge 51 med relevans for institutioner med erhvervsuddannelser 
	Særlige restriktioner gældende til den 3. januar 2021 
	Erhvervsuddannelser 

	Spørgsmål og svar 
	Ungdoms- og voksenuddannelser [opdateret 17/12 kl. 8.30] 
	Generelt om de skærpede tiltag 
	Prøver og eksamen 
	Fremmøde 
	Kostafdelinger og skolehjem 

	Uddannelser til unge 
	Optagelsesprøve 






