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Nyhedsbrev til grundskolesektoren ifm. COVID-19 (uge 22) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender et ugentligt nyhedsbrev til 

landets grundskoler med nyt fra forskellige myndigheder i relation til 

COVID-19. I nyhedsbrevet orienteres der om relevante politiske aftaler, 

retningslinjer, vejledninger, information samt nye spørgsmål/svar, der er 

udarbejdet i forbindelse med nødundervisningen og den gradvise og 

kontrollerede genåbning på grundskoleområdet under COVID-19.  

 

Du kan løbende finde information fra Børne- og Undervisnings-

ministeriet her: 

- Spørgsmål og svar 

- Hotline og hjælp 

- Udsendte breve om COVID-19 

- Nyheder og lovgivning 

 

 

Nyt fra Sundhedsstyrelsen 

 

Informationsmateriale til skoler vedr. håndtering af tilfælde af 

COVID-19  

Sundhedsstyrelsen har den 29. maj 2020 udgivet informationsmateriale til 

dagtilbud og skoler om, hvordan de skal forholde sig i tilfælde af, at 

børn, elever eller medarbejdere bliver smittet med COVID-19. Informa-

tionsmaterialet er også relevant for fx fritidsklubber og sportsaktiviteter.  

 

Sundhedsstyrelsen har desuden udarbejdet en informationspjece til for-

ældre, som daginstitutioner eller skoler kan udlevere, hvis der konstateres 

tilfælde af COVID-19 blandt børn eller medarbejdere.  

 

Find informationsmateriale til skoler her  

Fint informationspjece til forældre her 

 

 

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/nyheder-og-lovgivning
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Info-om-forholdsregler-ved-tilfaelde-af-COVID-19-i-skoler-dagtilbud-og-andre-tilbud-til-boern-og-unge
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Information-til-foraeldre-til-boern-og-unge-i-dagtilbud-og-skole
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Nye spørgsmål/svar på grundskoleområdet i uge 22 

Følgende nye spørgsmål/svar med relevans for grundskoleområdet er 

lagt på uvm.dk/corona den seneste uge. Siden opdateres løbende.  

 

Med venlig hilsen 

 

Konstitueret kontorchef Mads Mikkelsen 

Kontorchef Anna Sofie Weigaard Jørgensen 

 

Center for Grundskoler  

Børne- og Undervisningsministeriet 

 

Spørgsmål Svar 
Rammer for genåbning 
Hvilke former for skole-
virksomhed er undtaget 
fra forsamlingsforbuddet 
på 10 personer? 

Alle aktiviteter, der er forbundet med skolens virksomhed, og som derfor relaterer 
sig til fx skolens administrative, ledelsesmæssige, faglige eller trivselsmæssige akti-
viteter er undtaget fra forsamlingsforbuddet på 10 personer. Dette gælder fx læ-
rermøder, fællesmøder, skolens løbende fællessamlinger (hvor lærere, ledelser og 
elever samles til fx fælles orientering, morgensang og faglige oplæg), skolebestyrel-
sesmøder, generalforsamlinger på fri- og privatskoler samt efterskoler og frie fag-
skoler, valgmøder og opstillingsmøder til skolens bestyrelse eller andre styrende 
organer, herunder elevråd, forældremøder, skole-hjemsamtaler, optagelsesmø-
der/samtaler og lignende samtaler mellem skoleleder/lærer og elev samt familie-
medlemmer. 
 
Undtagelsens anvendelse forudsætter ikke godkendelse eller tilladelse fra fx Børne- 
og Undervisningsministeriet eller sundhedsmyndighederne, men det gælder gene-
relt, at undtagelsen kun kan anvendes under forudsætning af, at sundhedsmyndig-
hedernes til enhver tid gældende anbefalinger følges, herunder selvisolation, hygi-
ejne og afstand.  
 
Undtagelsen fra forsamlingsforbuddet gælder ikke, hvis der er tale om private 
arrangementer, som fx legeaftaler, fødselsdagsfester eller arrangementer arrangeret 
af grupper af forældre.  


