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Nyhedsbrev til udbydere af FGU ifm. COVID-19 (uge 23) 
Børne- og Undervisningsministeriet sender et ugentlig nyhedsbrev til lan-

dets udbydere af FGU 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. 
 
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.  
 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/fgu
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
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/jun/200607-retningslinjer-for-uddannelsesafslutning.pdf?la=da
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Gode råd til undervisning på emu.dk 
På emu.dk ligger en række artikler med gode råd og inspiration til den 
virtuelle undervisning. Artiklerne opdateres løbende og kan findes her.  
 

Nye spørgsmål/svar om FGU i uge 23 

Følgende nye eller reviderede spørgsmål samt tilhørende svar med rele-

vans for FGU er lagt på uvm.dk/corona den seneste uge. Siden opdate-

res løbende. 

 

Spørgsmål  

Genåbning 

Er det muligt, at forlænge FGU-elevens uddannelsesforløb, hvis uddannelsesmålet ikke kan nås inden 

for den planlagte tidsramme på grund af COVID-19 situationen? 

Kan en FGU-elev sige nej til at komme tilbage til FGU i forbindelse med genåbningens fase 2 på grund 

af COVID-19 situationen? 

Kan KUU-elever og egu-elever (påbegyndt før 1. august 2019 efter gammel ordning), også begynde at 

få undervisning på FGU-institutionen eller andre uddannelsesinstitutioner fra 18. maj 2020? 

Ved nedsat aktivitet, det vil sige hvor institutionen ikke kan tilbyde alle elever fuld undervisning på 

grund af fysiske kapacitetsproblemer, – hvordan udvælger man så eleverne? 

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  

 

 

 

https://emu.dk/fgu/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19

