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Til den kommunale forvaltning 

og alle ledere i grundskoler   

   

   

 

Nyhedsbrev til grundskolesektoren ifm. COVID-19 (uge 25) 

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 

 

 

Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet 

 

Nye retningslinjer for næste skoleår er på plads 

Børne- og Undervisningsministiet har sammen med Sundhedsstyrelsen 

udarbejdet nye retningslinjer og sundhedsfaglige anbefalinger for bl.a.  

grundskoler samt efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og 

privatskoler, som gælder fra den 1. august 2020.  

 

Med de nye retningslinjer bliver det bl.a. muligt at fravige den generelle 

anbefaling om at holde minimum en meters afstand mellem elever i 

samme gruppe som for eksempel i skoleklassen eller på valgfagsholdet, 

når det er nødvendigt for at efterleve kravene i de almindelige bestem-

melser for undervisningen.  

 

Læs mere om de nye retningslinjer her. 

 

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/aktuelt/nyheder/uvm/2020/jun/200619-nye-retningslinjer-for-dagtilbud-skoler-og-institutioner-er-paa-plads
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Læs de nye retningslinjer for grundskoler her og for efterskoler, frie fag-

skoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler her. 

 

Pulje til initiativ om at få udsatte børn godt tilbage i skole i 2020 

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået aftale om en ræk-

ke initiativer på Børne- og Undervisningsministeriets område, der skal 

hjælpe de sårbare og udsatte grupper bedst muligt gennem coronakrisen.  

 

Som en del af aftalen er der nu blevet udmøntet en ansøgningspulje til 

kommuner, der går sammen med civilsamfundsaktører om at tilrettelæg-

ge indsatser, der medvirker til at lukke faglige huller hos udsatte elever. 

 

Man kan læse mere om ansøgningspuljen og finde ansøgningsmateriale 

her.  

 

Nyt fra Sundhedsstyrelsen 

 

Retningslinjen for smitteopsporing af nære kontakter er opdateret 

Sundhedsstyrelsen har den 16. juni 2020 revideret retningslinjen for smit-

teopsporing af nære kontakter. Den reviderede retningslinje indebærer, at 

alle der er testet positiv for ny coronavirus kontaktes og tilbydes hjælp og 

støtte til at opspore deres nære kontakter fra Styrelsen for Patientsikker-

hed.  

 

Læs rapport fra Sundhedsstyrelsen: ”COVID-19: Smitteopsporing af 

nære kontakter” (pdf) her.  

 

Nye spørgsmål/svar på grundskoleområdet i uge 25 

Følgende nye spørgsmål/svar med relevans for grundskoleområdet er 

lagt på uvm.dk/corona den seneste uge. Siden opdateres løbende.  

 
Spørgsmål Svar 
Fejring af uddannelsesafslutning - generelt 
Må vi samle for eksempel en hel år-

gang til én samlet dimission, transloka-

tion, afslutning mv., hvis familierne 

ikke inviteres til arrangementet?  

Nej. Arrangementerne bør foregå klassevist – også 

selvom familien eller lignende ikke inviteres med.  

Må man ved dimission, translokation, 

afslutning mv. dele store sale op i for-

skellige zoner og dermed være klasse-

opdelt og vil det gøre en forskel om 

der er familie til stede? 

Nej. Arrangementerne bør foregå klassevist i for-

skellige lokaler – også selvom familien eller lignende 

ikke inviteres med. 

Må vi gerne afholde dimission, trans-

lokation, uddannelsesafslutning på 

erhvervsskolerne mv. i lokaler, som 

ikke tilhører institutionen?  

Ja. Arrangementerne bør dog afholdes klasse-

vist/holdvist, det vil sige cirka 25-30 elever med 

mulighed for at familiemedlemmer eller lignende 

kan deltage. Der vil cirka kunne deltage tre personer 

pr. elev/studerende.  

 

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/jun/200619-retningslinjer-for-grundskoler-samt-ungdoms-og-voksenuddannelser.pdf?la=da
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/jun/200619-retningslinjer-for-efterskoler-frie-fagskoler-og-kostafdelinger-p-fri-og-privatskoler.pdf?la=da
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/jun/200619-retningslinjer-for-efterskoler-frie-fagskoler-og-kostafdelinger-p-fri-og-privatskoler.pdf?la=da
https://www.uvm.dk/puljer-udbud-og-prisuddelinger/puljer/puljeoversigt/aktive-puljer/pulje-til-initiativ-om-at-faa-udsatte-boern-godt-tilbag
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Smitteopsporing-af-naere-kontakter
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Smitteopsporing-af-naere-kontakter
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Forsamlingsforbuddet på 50 personer gælder ikke 

for skoler og institutioner. Det gælder også for akti-

viteter, der finder sted uden for de lokaler eller øvri-

ge lokaliteter, som skolen, institutionen mv. råder 

over.  

Forældrebetaling til SFO 

Har forældre krav på tilbagebetaling 

for SFO-tilbud i nedlukningsperioden? 

Nej, det fremgår af § 7 i lov om midlertidige foran-

staltninger på børne – og undervisningsområdet til 

forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med CO-

VID-19, at deltagerbetaling herunder også for pas-

ning i en skolefritidsordning (SFO), jævnfør folke-

skolelovens § 3, stk. 7, opkræves efter de almindeli-

ge gældende regler herom, uanset at skolefritidsord-

ningen er begrænset. 

Har forældre krav på tilbagebetaling 

for SFO-tilbud, de ikke har benyttet i 

genåbningsperioden? 

Hvis kommunen i forbindelse med den gradvise og 

kontrollerede genåbning har besluttet ikke at tilbyde 

SFO til forældre, der ønsker et sådant tilbud til de-

res barn, så vil kommunerne efter omstændigheder-

ne skulle tilbagebetale opkrævet forældrebetaling til 

de berørte forældre.  

 

Det vil blandt andet være tilfældet, hvis genåbnin-

gen har været af så begrænset omfang, at det reelt 

må sidestilles med, at tilbuddet har været lukket. Det 

er endvidere en betingelse for, at kommunerne vil 

skulle tilbagebetale forældrebetaling, at kommunen 

ikke har tilbudt andre pasningsmuligheder i over-

ensstemmelse med den kommunale forsyningspligt.  

Hvilken periode kan forældre have 

krav på tilbagebetaling for? 

Forældre kan have krav på tilbagebetaling af beta-

ling for SFO-tilbud i den periode, hvor der ikke 

stilles et tilbud til rådighed i genåbningsperioden (se 

svar på spørgsmålet om, hvornår forældre har krav 

på tilbagebetaling). Genåbningsperioden begyndte 

den 15. april. 

Får kommunerne kompensation for 

tilbagebetaling af forældrebetaling for 

SFO som følge af den politiske aftale 

om forældrebetaling fra 22. april 2020? 

Merudgifter forbundet med genåbning af dagtilbud, 

SFO, klub mv. efter folkeskoleloven, herunder re-

duktion i forældrebetalingen, vil indgå i en samlet 

forhandling med Kommunernes Landsforening 

(KL) og Danske Regioner omkring COVID-19-

relaterede udgifter. Kompensationen gives til kom-

munerne under et. 

 

Kompensationen omfatter SFO, klub mv. efter 

folkeskoleloven og omfatter merudgifter i forbin-

delse med genåbningen af SFO, klub mv. frem til 

den 11. maj, hvor reviderede sundhedsmæssige 

retningslinjer trådte i kraft.  
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Med venlig hilsen 

 

Konstitueret kontorchef Mads Mikkelsen 

Kontorchef Anna Sofie Weigaard Jørgensen 

 

Center for Grundskoler  

Børne- og Undervisningsministeriet 

 

 

 


