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Information om nye regler om genoptagelse af den almindelige 

undervisning efter sommerferien 

Børne- og Undervisningsministeriet offentliggjorde ved pressemeddelel

se af 19. juni 2020 nye retningslinjer og sundhedsfaglige anbefalinger for 

dagtilbud, skoler og institutioner, der fra den 1. august 2020 skal genop

tage den almindelige pasning og undervisning. Retningslinjerne kan læses 

på ministeriets hjemmeside. 

Ministeriet har i tilknytning hertil udstedt følgende nye regler: 

• Bekendtgørelse om midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud 
og om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervis
ning omfattet af covid-19 foranstaltninger [LINK]  
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2020. Reglerne om procedure for 
beslutning om midlertidig fortsættelse af nødundervisning efter 1. august træder al-
lerede i kraft den 15. juli 2020. 

• Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om visse midlertidige 
foranstaltninger for erhvervsuddannelserne som led i forebyggelse og 
afhjælpning i forbindelse med covid-19 [LINK] 
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2020. 

• Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om aflysning af prø
ver og andre midlertidige foranstaltninger vedrørende prøver i forbe
redende grunduddannelse, forberedende voksenuddannelse og kom
bineret ungdomsuddannelse som led i den gradvise og kontrollerede 
åbning af skoler og institutioner ved forebyggelsen og afhjælpningen 
i forbindelse med covid-19 [LINK] 
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2020. 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/jul/200701-regler-og-retningslinjer-fra-den-1--august-er-nu-udstedt-i-ny-bekendtgoerelse
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1087
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1091
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1092
mailto:stuk@stukuvm.dk
http://www.stukuvm.dk
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• Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dagtilbud og 
nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i 
forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 [LINK]
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2020.

Procedure for beslutning om midlertidig fortsættelse af nødunder

visning efter 1. august

Det vil stadig være muligt at anvende nødundervisningsbestemmelserne i 

helt særlige tilfælde. Det kan for eksempel være nødvendigt for skolerne 

og institutionerne at tage disse i brug, hvis de efter 1. august 2020 ople

ver smittetilfælde og er nødt til at sende et større antal elever, kursister 

eller medarbejdere hjem. 

I så fald iværksætter skolen eller institutionen umiddelbart nødundervis

ningen i en periode på op til fire uger og orienterer Styrelsen for Under

visning og Kvalitet herom. Er der behov for at forlænge nødundervis

ningen herudover, skal det begrundes på skolens eller institutionens 

hjemmeside, og begrundelsen skal indsendes til Styrelsen for Undervis

ning og Kvalitet. Den formular, der skal anvendes i forbindelse med den 

ansvarlige kommunalbestyrelse eller bestyrelses begrundelse for nødun

dervisning fra 1. august 2020, vil blive lagt på Styrelsen for Undervisning 

og Kvalitets hjemmeside.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil desuden foretage stikprøveba

seret tilsyn af, om skolerne følger reglerne.

Erhvervsuddannelser

For udbydere af erhvervsuddannelser vil det betyde, at undervisningen 

fra den 1. august 2020 skal ske efter de almindelige regler herom.

Reglerne indebærer endvidere, at alle prøver i grund- og hovedforløb fra 

den 1. august 2020 skal afholdes efter de almindelige regler herom.

Forberedende grunduddannelse

For udbydere af forberedende grunduddannelse betyder det, at under

visningen fra den 1. august 2020 skal ske efter de almindelige regler i 

lovgivningen.

Reglerne indebærer endvidere, at alle prøver i FGU fra tidligst den 1. 

august 2020 og senest den 1. september 2020 skal afholdes efter de al

mindelige regler herom.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål om de nye regler kan sendes til Center for Erhvervsuddannel

ser og FGU på e-mail:stuk.cef@stukuvm.dk.

Vi opfordrer desuden skolerne og institutionerne til jævnligt at orientere 

sig på uvm.dk, hvor der løbende offentliggøres svar på hyppigt stillede 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1093
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spørgsmål: https://www.uvm.dk/uvm-dk/Aktuelt/I-

fokus/Information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-

19.

Med venlig hilsen

Maria Nørby

Kontorchef

Direkte tlf. +45 61 88 47 50

Maria.Norby@stukuvm.dk

https://www.uvm.dk/uvm-dk/Aktuelt/I-fokus/Information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19
mailto:Maria.Norby@stukuvm.dk
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