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Til udbydere af erhvervsuddannelser 

 

 

 

 

Nyhedsbrev til udbydere af erhvervsuddannelser ifm. COVID-19 

(uge 24) 

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 bedre adgang til skolepraktik i 2020 i erhvervs-

uddannelserne 

På baggrund af Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lær-

linge samt virksomheder (håndtering af ubalance i Arbejdsgivernes Ud-

dannelsesbidrag) af 28. maj 2020 er der udstedt en ny bekendtgørelse, 

som skal give eleverne på erhvervsuddannelserne lettere adgang til skole-

praktik. 

 

Bekendtgørelsen kan findes her.  

 

Politisk aftale skal give børn og unge en god sommerferie 
Regeringen og et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om en som-
merpakke målrettet børn og unge, som har det svært. Der er med som-
merpakken afsat 200 mio. kr. til et partnerskab med Kommunernes 
Landsforening, som skal sørge for en bred vifte af sommeraktiviteter til 
børn og unge mellem 6 og 17 år. Sommerpakken skal sikre, at børn og 
unge, som har det svært, får en god sommerferie trods corona.  

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/2020/844
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Nyheden kan findes her. 
 

Orienteringer fra Børne- og Undervisningsministeriet 

 

Minister inviterer sektoren: Erfaringerne fra COVID-19 skal nu 

samles ind 

Erfaringerne fra børne- og undervisningsområdet under coronakrisen 

skal ikke blive glemt. Derfor inviterede børne- og undervisningsministe-

ren den 12. juni organisationer fra sektoren til indledende møde om, 

hvad en vidensopsamling om COVID-19 på området kan indeholde.  

 

Nyheden kan findes her.  

 

Vejledning om afsluttende standpunktskarakterer i grundfag og 

klager 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udsendte den 9. juni en vejledning 

om afsluttende standpunktskarakterer i grundfag og klager – med særligt 

fokus på afslutningen i sommeren 2020 – til alle udbydere af erhvervsud-

dannelser. Vejledningen beskriver bl.a. regelgrundlaget for afgivning af 

standpunktskarakterer og opmærksomhedspunkter i den særlige situation 

under covid-19, hvor eleverne i en lang periode har modtaget nødunder-

visning. 

  

Vejledningen 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. Artiklerne opdateres løbende.  

 

Artiklerne om eux kan findes her og artiklerne om eud her.  

 

Nyt fra Beskæftigelsesministeriet 

 

Opkvalificeringsudspil: Ledige skal løftes i krisen 

Med et omfattende opkvalificeringsudspil ønsker regeringen at investere 

i, at de mange mennesker, der mister jobbet under coronakrisen, kan få 

løftet deres kompetencer. 

 

Udspillet kan findes her. 

 

Nye spørgsmål/svar om erhvervsuddannelser i uge 24 

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. 

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/jun/200609-politisk-aftale-skal-give-boern-og-unge-en-god-sommerferie
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/jun/200610-minister-inviterer-sektoren-erfaringerne-fra-covid-19-skal-nu-samles-ind
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/jun/200609-vejledning-om-afsluttende-standpunktskarakterer-i-grundfag-og-klager-afslutning-sommeren-2020.pdf?la=da
https://emu.dk/eux/corona-gode-rad-til-undervisning
https://emu.dk/eud/corona-gode-rad-til-undervisning
https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/06/opkvalificeringsudspil-ret-til-at-uddanne-sig-til-ti-procent-over-dagpengesatsen/
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Spørgsmål  

Specialpædagogisk støtte 

Hvordan kan jeg få specialpædagogisk støtte (SPS)? 

Hvad med elever og studerende med særlige behov i den almene undervisning? 

Kan elever og studerende modtage tegnsprogs- eller skrivetolkning? 

Fejring af uddannelsesafslutning - generelt 

Må vi samle for eksempel en hel årgang til én samlet dimission, translokation, afslutning på erhvervsud-

dannelserne mv., hvis familierne ikke inviteres til arrangementet? 

Må man ved dimission, translokation, afslutning på erhvervsuddannelserne mv. dele store sale op i for-

skellige zoner og dermed være klasseopdelt og vil det gøre en forskel om der er familie til stede? 

Må vi gerne afholde dimission, translokation, uddannelsesafslutning på erhvervsskolerne mv. i lokaler, 

som ikke tilhører institutionen? 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Kontorchef Signe Tychsen Philip 

 

Center for Gymnasier, Erhvervs- og Voksenuddannelser 

Børne- og Undervisningsministeriet  

 


