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Til udbydere af erhvervsuddannelser 

 

 

 

 

Nyhedsbrev til udbydere af erhvervsuddannelser ifm. COVID-19 

(uge 23) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender et ugentlig nyhedsbrev til lan-

dets udbydere af erhvervsuddannelser med nyt i relation til COVID-19. I 

nyhedsbrevet orienteres der om relevante politiske aftaler, retningslinjer, 

vejledninger, information samt nye spørgsmål/svar. 

 

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  

 

 

Relevante politiske aftaler og bekendtgørelser 

 

Bekendtgørelse om genåbning af dagtilbud, skoler og institutioner 

m.v. er forlænget 

Bekendtgørelsen om lukning og gradvis, kontrolleret genåbning af dagtil-

bud, skoler og institutioner m.v. er forlænget til den 1. august 2020. Det 

betyder, at nødbestemmelserne i forbindelse med genåbningen på børne- 

og undervisningsområdet fortsat er gældende indtil den 1. august 2020. 

 

Bekendtgørelsesændringen kan findes her. 

 

Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt 

virksomheder (håndtering af ubalance i Arbejdsgivernes Uddan-

nelsesbidrag) 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter blev den 28. maj enige om at 

bruge 5,4 mia. kr. på at holde en hånd under elever, lærlinge og danske 

virksomheder gennem midler fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 

(AUB). 

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.retsinformation.dk/eli/lta/2020/790
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Trepartsaftalen indeholder en række tiltag, der skal gøre det økonomisk 

overskueligt selv for virksomheder, som er i en vanskelig situation, at op-

rette nye lærepladser. 

 

Nyheden kan findes her og aftalen her.  

 

Beslutning om studenterkørsel og andre uddannelsesafslutninger 

på ungdomsuddannelsesområdet 

Regeringen har sammen med Folketingets partier besluttet at give mulig-

hed for studenterkørsel og andre uddannelsesafslutninger, men under 

forudsætning af, at det foregår klassevist. 

 

Nyheden kan findes her.  

 

Orienteringer fra Børne- og Undervisningsministeriet  

 

Retningslinjer for fejring af uddannelsesafslutning 

Børne- og Undervisningsministeriet offentliggjorde den 7. juni retnings-

linjerne for fejring af uddannelsesafslutning på skoler og uddannelsesin-

stitutioner. Retningslinjerne vedrører arrangementerne sidste skoledag, 

translokation, dimission og anden uddannelsesafslutning. 

 

Retningslinjerne kan findes her. 

 

Brev til fortsættende elever på eux 

Den 29. maj udsendte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet et brev  

til merkantile eux-elever, som fortsætter det studiekompetencegi-

vende forløb efter sommerferien og til tekniske eux-elever på hoved-

forløbet, der fortsætter med et eller flere gymnasiale fag efter som-

merferien. Brevet informerede om, hvordan der gives årskarakterer, 

og hvilken betydning det får for elevernes eux-bevis eller bevis for 

eux 1. del. 

 

Brevet kan findes her.  

 

Gode råd til undervisning emu.dk 

På emu.dk ligger en række artikler med gode råd og inspiration til den 

virtuelle undervisning samt til undervisning i forbindelse med genåbnin-

gen. 

 

På eux findes Gode råd til genåbning af skolerne under COVID-19 samt 

Gode råd til undervisning hjemmefra ifm. COVID-19. Siderne opdateres 

løbende.  

 

På eud findes Corona – Gode råd til undervisning. Siden opdateres lø-

bende. 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/maj/200528-fem-mia--kr--skal-holde-haanden-under-laerlinge--elever-og-virksomheder
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/maj/200528-trepartsaftale-om-ekstraordinr-hjlp-til-elever-og-lrlinge-samt-virksomheder-hndtering-af-ubal.pdf?la=da
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/jun/200603-groent-lys-til-at-koere-studentervogn
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/maj/200529-brev-til-fortsaettende-elever-paa-eux.pdf?la=da
https://emu.dk/eux/gode-rad-til-genabning-af-skolerne-under-covid-19
https://emu.dk/eux/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19
https://emu.dk/eud/corona-gode-rad-til-undervisning
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Nye spørgsmål/svar om erhvervsuddannelser i uge 23 

Følgende nye eller reviderede spørgsmål samt tilhørende svar med rele-

vans for erhvervsuddannelser er lagt på uvm.dk/corona den seneste uge. 

Siden opdateres løbende. 

 

Spørgsmål  

Genåbning 

Kan de elever, som er omfattet af genåbningens fase 2 komme tilbage på et skolehjem? 

Hvilke sundhedsmæssige vejledninger gælder for afvikling af praktisk undervisning? 

Kan den undervisning i erhvervsuddannelserne, der er omfattet af genåbningens fase 2, gennemføres 

virksomhedsforlagt? 

Må erhvervsskolerne fravige Dansk Førstehjælps retningslinjer for antal deltagere ved gennemførelse af 

certifikatfaget førstehjælp? 

Kan elever på FGU og erhvervsuddannelser benytte SPS og ordblindeundervisning, som del af genåb-

ningens fase 2? 

Rejser til udlandet 

Skal børn, elever og kursister, der har været i udlandet, blive hjemme i 14 dage efter hjemkomsten? 

Fejring af uddannelsesafslutning - generelt 

Hvilke retningslinjer gælder for sommerferiefejringer i eksempelvis børnehaver, grundskoler og på ung-

domsuddannelser? 

Hvor mange må der være til stede under translokation, dimission, afslutning på erhvervsuddannelser 

mv.? 

Kan dimissioner, translokationer, afslutning på en erhvervsuddannelse mv. afholdes som drive-in-arran-

gementer? 

Kan dimissioner, translokationer, afslutning på en erhvervsuddannelse mv. afholdes med op til 500 per-

soner, hvis det foregår udendørs? 

Hvilke retningslinjer gælder for translokation, dimission, afslutning på en erhvervsuddannelse mv.? 

Må der afholdes afslutningsfest for eleverne på skolen? 

Privat fejring af uddannelsesafslutning 

Hvilke muligheder er der for svendegilder, studenterfester mv.? 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Kontorchef Signe Tychsen Philip 

 

Center for Gymnasier, Erhvervs- og Voksenuddannelser 

Børne- og Undervisningsministeriet  

 




