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Til den kommunale forvaltning  

og alle ledere i grundskoler 

Nyhedsbrev til grundskolesektoren ifm. COVID-19 (uge 23 og 24) 

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 

Retningslinjer for fejring af uddannelsesafslutning på bl.a. grund-

skoler 

Regeringen og Folketingets partier har valgt at give mulighed for studen

terkørsel og andre uddannelsesafslutninger under forudsætning af, at det 

foregår klasse- eller holdvist.  

De nærmere retningslinjer for gennemførslen af arrangementerne er nu 

på plads og kan læses her. 

Det er desuden udarbejdet en række spørgsmål/svar om retningslinjerne 

for fejring af uddannelsesafslutning. De fremgår nedenfor i dette ny

hedsbrev, ligesom de også kan læses på uvm.dk/corona, hvor der kan 

ske løbende opdateringer.   

Materialer fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

-

-

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.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/jun/200607-retningslinjer-for-uddannelsesafslutning.pdf?la=da
mailto:uvm@uvm.dk
http://www.uvm.dk
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Webinar: ”Didaktisk inspiration til lærere, når fjernundervisning 

skal kombineres med fysisk fremmøde” 

Webinaret afholdes torsdag den 11. juni 2020 kl. 14.30-15.00, og hen

vender sig til lærere, der underviser elever i 6.-10. klasse via fjernunder

visning i kombination med undervisning, hvor eleverne er fysisk til stede.

Man får inspiration til følgende: 

- Hvilken type undervisning egner sig til henholdsvis undervisning 

med fysisk fremmøde og fjernundervisning 

- Hvordan kan skoledage, der veksler mellem undervisning med 

fysisk fremmøde og fjernundervisning, organiseres 

- Hvordan kan tværfaglige forløb bruges i denne periode 

- Hvilke undervisningsmetoder er gode til at skabe sammenhæng 

mellem de to forskellige undervisningsformer 

Tilmelding sker via linket: https://uvmdk.adobeconnect.com/admin/show-

event-catalog?folder-id=4030809393

Nye spørgsmål/svar på grundskoleområdet i uge 23 og 24 

Følgende nye spørgsmål/svar med relevans for grundskoleområdet er 

lagt på uvm.dk/corona siden sidste nyhedsbrev. Siden opdateres løben

de.  

Spørgsmål Svar 
Smittetilfælde 
Hvordan skal man forholde 
sig, hvis et barn eller en 
voksen på en stue/en klas
se/en gruppe er påvist CO
VID-19 positiv? Betyder 
Sundhedsstyrelsens anbefa
linger vedrørende smitteop
sporing og nære kontakter, 
at hele stu
en/klassen/gruppen skal 
sendes hjem, og gælder det 
samme for personalegrup
pen? 

Der henvises til Sundhedsstyrelsens Anbefalinger vedr. smitteopsporing 
af nære kontakter samt Information om forholdsregler ved tilfælde af 
COVID-19 i skoler, dagtilbud og andre tilbud til børn og unge. Nære 
kontakter vil som udgangspunkt være dem, man bor sammen med og 
dagligt deler soveværelse, sofa, kram og så videre med. I dagtilbud/skoler 
vil der være tale om en mindre gruppe af børn/unge og medarbejdere, 
hvor man ikke har haft mulighed for at holde afstand, for eksempel pæ
dagoger, der har direkte fysisk kontakt til børn og børn, der leger meget 
sammen på under 1 meters afstand. 

Det anbefales, at ledelsen i dagtilbuddet/på skolen, med samtykke fra 
den smittede medarbejder/forældrene til det smittede barn, formidler 
specifik information om smittetilfældet til medarbejdere og forældre til 
børn, som personalet vurderer kan være at regne for nære kontakter. 
Ledelsen skal være opmærksom på gældende lovgivning og praksis om 
håndtering af følsomme personoplysninger.  

Nære kontakter skal således vurderes i forhold til det konkrete tilfælde. 
Det vil sige, at der kan være tilfælde, hvor der ikke er yderligere børn, 
elever eller personaler, der skal vurderes som nære kontakter. Der kan 
omvendt være tilfælde, hvor en del af en stue, klasse eller personalegrup
pe bør vurderes som nære kontakter, og der kan være tilfælde, hvor hele 
stuen, klassen eller personalegruppen bør vurderes som nære kontakter. 

Sundhedsfaglige anbefalinger 
Må skolerne samle medar
bejdere til fysiske møder på 
skolen? 

Ja, under forudsætning af, at de gældende anbefalinger om isolation af 
personer med symptomer, hygiejne og kontaktreduktion fra Sundheds
styrelsen kan overholdes. 

-

-

-
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-

https://uvmdk.adobeconnect.com/admin/show-event-catalog?folder-id=4030809393
https://uvmdk.adobeconnect.com/admin/show-event-catalog?folder-id=4030809393
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Smitteopsporing/COVID-19-Smitteopsporing-af-naere-kontakter.ashx?la=da
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Smitteopsporing/COVID-19-Smitteopsporing-af-naere-kontakter.ashx?la=da
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Hvordan-skal-skoler-og-daginstitutioner-haandtere-tilfaelde-af-COVID-19_
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Hvordan-skal-skoler-og-daginstitutioner-haandtere-tilfaelde-af-COVID-19_
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Møder kan afholdes indendørs, hvis anbefalinger om afstand og hygiejne 
kan overholdes. Så længe anbefalingen om afstand på 1 meter overhol
des, er der ikke fastsat anbefalinger for varigheden af møder. Det anbefa
les dog at holde kontakten så kort som muligt. Ligesom at ansigt-til
ansigt kontakt ikke bør vare over 15 minutter. Desuden er det vigtigt at 
sikre tilstrækkelig ventilation. Hvis muligt anbefales det desuden, at mø
derne så vidt muligt afholdes udendørs. 

Hvilke anbefalinger gælder 
for ”overgangsbesøg”, fx fra 
børnehave til skole eller 
mellemtrin til overbygnings
skole? 

Det er vigtigt, at man i overgangssituationer forsat tager de nødvendige 
pædagogiske hensyn, så der ikke skabes utryghed for barnet.  

Forældre kan godt deltage i indkøring fra fx børnehave til SFO og skole. 
Det afgørende er, at de til enhver tid gældende anbefalinger om isolation 
af personer med symptomer, hygiejne og kontaktreduktion følges af både 
forældre og besøgende elever. Dette gælder også de mellemtrinselever, 
som er på besøg på en overbygningsskole.  

Eksempelvis bør elever og forældre vaske hænder ved ankomst. Det er 
desuden vigtigt, at besøgende elever og forældre løbende har fokus på 
god håndhygiejne og at holde afstand til andre. For at sikre at klassen 
fortsat er udgangspunktet for elevernes aktiviteter frarådes det, at klasser 
mødes på tværs. Det anbefales desuden, at besøgene så vidt muligt sker 
udendørs. 

Prøver, eksamen og test 
Bliver perioden for gennem
førelse af de nationale test 
udskudt til efter sommerfe
rien? 

Nej, de nationale test skal gennemføres som planlagt og senest den 19. 
juni 2020. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har den 25. marts 2020 
sendt brev til de skoler og kommuner, som er udtaget til at gennemføre 
obligatoriske nationale test i indeværende skoleår. 

Læs mere om de nationale test på uvm.dk/nationaletest
Efterskoler og frie fagskoler 
Gælder forsamlingsforbud
det på efterskoler og frie 
fagskoler? 

[Opdateret] 

Medarbejdere og elever på efterskoler og frie fagskoler er undtaget fra 
det gældende forsamlingsforbud. 

Det gælder i forhold til undervisningsaktiviteter og pædagogisk tilrette
lagt samvær, der er organiseret af skolen eller læreren. Dette gælder både, 
hvis det foregår på og uden for skolens matrikel. 

Undtagelsen fra forsamlingsforbuddet gælder også for aktiviteter, som er 
en del af det almindelige liv og tilstedeværelsen på en skole med kosti l
bud. Dette kan fx være fritidsaktiviteter uden for undervisningstiden på 
skolens matrikel. 

Private aktiviteter uden for skolens matrikel, som fx en elevarrangeret tur 
til stranden eller skoven i fritiden, vil ikke være omfattet af undtagelsen. 
Her vil elever således fortsat skulle følge forsamlingsforbuddet.    

Undtagelsen gælder under forudsætning af, at sundhedsmyndighedernes 
til enhver tid gældende anbefalinger om selvisolation, hygiejne og afstand 
følges.  

Rejser til udlandet 
Skal børn, elever og kursi
ster, der har været i udlandet, 
blive hjemme i 14 dage efter 
hjemkomsten? 

Ja. Børn, elever og kursister, der har været i udlandet, opfordres – lige-
som andre – til at holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomst. 

Man behøver dog ikke at blive hjemme i 14 dage, hvis man har rejst gen-
nem Sverige for at komme til eller fra Bornholm (under forudsætning af, 
at der ikke er gjort ophold i Sverige under gennemrejsen), eller hvis man 
fra den 15. juni 2020 rejser til områder i Tyskland, Norge og Island uden 
for byer med et indbyggertal på over 750.000, og i øvrigt overholder 

-
-

-
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-

https://www.uvm.dk/folkeskolen/elevplaner-nationale-test--trivselsmaaling-og-sprogproever/nationale-test
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Udenrigsministeriets særlige rejseråd til en tid med COVID-19. Du kan 
læse mere om både de danske indrejserestriktioner og Udenrigsministeri
ets rejsevejledninger her.  

Det betyder, at dagtilbud, skoler, gymnasier, erhvervsskoler og andre 
uddannelsesinstitutioner mv. af sundhedsmæssige grunde kan og bør 
afvise at modtage et barn, en elev eller en kursist, der har været i udlan
det, bortset fra de nævnte områder, fordi denne kan udgøre en smitter i
siko for de andre børn, elever eller kursister og personalet. 

Hvis en elev har været i 
udlandet og derfor skal blive 
hjemme, tæller det så som 
fravær fra skole? 

Det afhænger af grunden til barnets udlandsrejse, om perioden hjemme 
skal tælle som fravær.  

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser frem til 31. au
gust 2020. Fra den 15. juni 2020 åbnes der dog op for rejser til områder i 
Island, Norge og Tyskland, som ikke er tætbefolkede. Udenrigsminister i
et fraråder derimod ikke rejser, der er nødvendige. Man afgør selv, om en 
rejse er nødvendig. Det kan fx være nogle af de situationer, der udgør 
anerkendelsesværdige formål med indrejse i Danmark. Du kan læse mere 
om anerkendelsesværdige formål med indrejse her.  

Hvis barnet har været på en nødvendig rejse i udlandet, fx for at have 
samvær med en forælder, der bor i udlandet, så tæller perioden hjemme 
ikke som ulovligt fravær, men i stedet som en udeblivelse fra undervis
ning med fysisk tilstedeværelse af sundhedsmæssige grunde. 

Hvis barnet har været på en ikke-nødvendig rejse i udlandet, fx en ferie
tur til Sverige, så tæller perioden hjemme som ulovligt fravær, medmin
dre skolelederen undtagelsesvist har givet tilladelse til hele fraværet (dvs. 
både rejsen og den efterfølgende periode hjemme). 

Hvis eleven er fraværende 
efter en udlandsrejse, skal 
skolen så give fjernundervis
ning? 

Elever, der er fraværende fra undervisningen af sundhedsmæssige grun
de, skal have fjernundervisning, mens de er væk fra skolen. Der skal der
for tilbydes fjernundervisning til elever, der har været på en nødvendig 
rejse i udlandet, og skal blive hjemme i 14 dage efter hjemkomsten. 

Elever, der er fraværende fra undervisningen, fordi de har været på en 
ikke-nødvendig rejse på trods af Udenrigsministeriets rejsevejledninger, 
skal registreres som fraværende og skal ikke have tilbud om fjernunder
visning i de 14 dage, hvor eleven skal blive hjemme efter hjemkomsten.  

Fejring af uddannelsesafslutning 
Hvor mange må der være til 
stede under translokation, 
dimission mv? 

Arrangementer som dimission, translokation, afslutning på erhvervsud
dannelser mv. afholdes klassevist/holdvist, dvs. ca. 25-30 elever med 
mulighed for, at der kan deltage ca. tre personer pr. elev i form af fami
liemedlemmer eller andre som eleven måtte ønske. 

Kan dimissioner, transloka
tioner mv. afholdes som 
drive-in-arrangementer? 

Ja. Institutionerne kan få tilladelse til at afholde et drive-in-event ved 
ansøgning til det lokale politi. 

Kan dimissioner, transloka
tioner mv. afholdes med op 
til 500 personer, hvis det 
foregår udendørs? 

Samling af elever og deres familier bør ske klassevist/holdvist, dvs. 25-30 
elever med mulighed for deltagelse af ca. 3 familiemedlemmer eller andre 
som eleven måtte ønske. Det gælder, også selvom arrangementet afhol
des udendørs. 

Hvilke retningslinjer gælder 
for translokation, dimission 
mv.? 

Se retningslinjer for uddannelsesafslutning på skoler og institutioner her. 

Hvilke retningslinjer gælder 
for sommerferiefejringer i fx 
børnehaver, grundskoler og 
på ungdomsuddannelser? 

Mange institutioner og skoler markerer starten på sommerferie med et 
arrangement for børn, elever og nærmeste familie.  

Her gælder de samme retningslinjer som for uddannelsesafslutninger. 
Dette indebærer bl.a. at arrangementet bør afholdes klassevist/holdvist 

-
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https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/hvis-du-skal-rejse-ind-i-eller-via-danmark
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/hvis-du-skal-rejse-ind-i-eller-via-danmark
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/jun/200607-retningslinjer-for-uddannelsesafslutning.pdf?la=da
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dvs. ca. 25-30 elever med mulighed for deltagelse af ca. 3 familiemed-
lemmer eller andre som eleven måtte ønske  

Se de nærmere retningslinjer for uddannelsesafslutning på skoler og inst i-
tutioner, der også gælder for andre sommerferiefejringer, her. 

Må der afholdes afslutnings-
fest for eleverne på skolen? 

Nej. Der bør ikke afholdes fester på skoler og institutioner, da de sund-
hedsfaglige retningslinjer i disse situationer kun vanskeligt kan overhol-
des i praksis. Det gælder også klassefester. 

Hvilke muligheder er der for 
fejring af sidste skoledag? 

Skolerne må gerne holde sidste skoledag for deres elever, men arrange-
menterne skal afholdes klassevist. Det kan fx være med mulighed for 
fælles morgenmad, forskelligt indslag i klassen samt tale ved skolelederen 
(evt. virtuelt så talen kan holdes for hele årgangen på en gang), virtuelle 
shows med afslutningsklasserne og lignende. De til enhver tid gældende 
anbefalinger om isolation af personer med symptomer, hygiejne og kon-
taktreduktion skal følges under arrangementet. Karamelkast bør ikke 
forekomme af hensyn til anbefaling om hygiejne. 

Hvilke retningslinjer gælder 
for fejring af uddannelsesaf-
slutning for efterskoler, 
kostskoler m.fl.? 

For efterskoler, kostskoler m.fl. gælder der de samme retningslinjer for 
uddannelsesafslutninger, som for grundskoler. 

Kan 9. klasser også afholde 
vognkørsel? 

Nej, kørsel i åben vogn eller lignende må kun ske ved afslutning af en 
ungdomsuddannelse af minimum 2 års varighed, jf. Færdselsstyrelsens
regler for eksamenskørsel. 

Med venlig hilsen 

Konstitueret kontorchef Mads Mikkelsen 

Kontorchef Anna Sofie Weigaard Jørgensen 

Center for Grundskoler  

Børne- og Undervisningsministeriet 

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/jun/200607-retningslinjer-for-uddannelsesafslutning.pdf?la=da
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/jun/200607-retningslinjer-for-uddannelsesafslutning.pdf?la=da
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/jun/200607-retningslinjer-for-uddannelsesafslutning.pdf?la=da
https://www.fstyr.dk/da/Krav-til-køretøjer/Regler-om-eksamenskørsel
https://www.fstyr.dk/da/Krav-til-køretøjer/Regler-om-eksamenskørsel
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