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Til udbydere af gymnasiale uddannelser 

 

Nyhedsbrev til udbydere af gymnasiale uddannelser ifm. COVID-

19 (uge 24) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender et ugentlig nyhedsbrev til in-

stitutioner for gymnasiale uddannelser med nyt i relation til COVID-19. 

I nyhedsbrevet orienteres der om relevante politiske aftaler, retningslin-

jer, vejledninger samt nye spørgsmål/svar, der er udarbejdet i forbindelse 

med nødundervisningen og den gradvise og kontrollerede genåbning på 

gymnasieområdet under COVID-19. 

 

Relevante politiske aftaler og bekendtgørelser 

 

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, der har det svært, får en god sommerferie trods corona.  

 

Nyheden kan findes her. 

 

 

 

 

 

Du kan løbende finde information fra Børne- og Under-

visningsministeriet her: 

 Spørgsmål og svar 

 Hotline og hjælp 

 Udsendte breve om COVID-19 

 Nyheder og lovgivning 

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/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
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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.  

 

Nye spørgsmål/svar om gymnasiale uddannelser i uge 24 

Følgende nye eller reviderede spørgsmål samt tilhørende svar med rele-

vans for gymnasiale uddannelser er lagt på uvm.dk/corona den seneste 

uge. Siden opdateres løbende. 

 

Spørgsmål  

Fejring af uddannelsesafslutning 

Må vi samle fx en hel årgang til én samlet dimission, translokation, afslutning på erhvervsuddannelserne 

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? 

Standpunktskarakterer  

Hvordan fastsættes en afsluttende karakter i fag, der i stx, hhx og htx har en mundtlig og skriftlig afslut-

tende standpunktskarakter, men ikke både en mundtlig og skriftlig afsluttende prøve? (fx biologi B på 

htx og stx samt matematik B på htx og hhx)? 

Genåbning 

Skal ledelsen på uddannelsesinstitutioner fortsat arbejde hjemmefra? 

Må kommende elever inviteres ind til arrangementer på skolen? 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kontorchef Trine Frederiksen 

 

Center for Gymnasier, Erhvervs- og Voksenuddannelser 

Børne- og Undervisningsministeriet 

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/jun/200610-minister-inviterer-sektoren-erfaringerne-fra-covid-19-skal-nu-samles-ind

