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Til udbydere af gymnasiale uddannelser 

 

Nyhedsbrev til udbydere af gymnasiale uddannelser ifm. COVID-

19 (uge 25) 

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. 

 

Orienteringer fra Børne- og Undervisningsministeriet 

 

Nye retningslinjer for dagtilbud, skoler og institutioner 

Sammen med Sundhedsstyrelsen har Børne- og Undervisningsministeriet 

udarbejdet nye retningslinjer og sundhedsfaglige anbefalinger for dagtil-

bud, grundskoler, ungdoms- og voksenuddannelser samt efterskoler og 

frie fagskoler, som gælder fra den 1. august 2020. 

 

Med de nye retningslinjer bliver det muligt at fravige den generelle anbe-

faling om at holde minimum en meters afstand mellem elever på samme 

hold, når det er nødvendigt for at efterleve kravene i de almindelige be-

stemmelser for undervisningen. Elever og kursister skal fortsat følge den 

generelle anbefaling om en meters afstand (og to meters afstand i særlige 

situationer), når de opholder sig samme sted som andre hold på for ek-

sempel fællesarealer. 

 

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/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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Det betyder, at skoler og uddannelsesinstitutioner nu kan undervise efter 

de almindelige bestemmelser i lovgivningen. 

 

Nyheden kan findes her, og retningslinjerne for ungdoms- voksenuddan-

nelser kan findes her. 

 

Nye spørgsmål/svar om gymnasiale uddannelser i uge 25 

Der er ikke lagt nye spørgsmål/svar om gymnasiale uddannelser på 
uvm.dk/corona den seneste uge. Siden opdateres løbende. 
 

 

Med venlig hilsen 

 

Kontorchef Trine Frederiksen 

 

Center for Gymnasier, Erhvervs- og Voksenuddannelser 

Børne- og Undervisningsministeriet 

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/jun/200619-nye-retningslinjer-for-dagtilbud-skoler-og-institutioner-er-paa-plads
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/jun/200619-retningslinjer-for-grundskoler-samt-ungdoms-og-voksenuddannelser.pdf?la=da

