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Til udbydere af erhvervsuddannelser 

 

 

 

 

Nyhedsbrev til udbydere af erhvervsuddannelser ifm. COVID-19 

(uge 26) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender et ugentlig nyhedsbrev til lan-

dets udbydere af erhvervsuddannelser med nyt i relation til COVID-19. 

Dette er sidste nyhedsbrev på denne side af sommerferien. 

 

I nyhedsbrevet orienteres der om relevante politiske aftaler, retningslin-

jer, 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 visse midlertidige foranstaltninger for er-

hvervsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning af co-

vid-19  

På baggrund af Aftale om hjælpepakke til erhvervsuddannelserne og 

EGU af 18. maj 2020 er Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for 

erhvervsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning af covid-19 blevet æn-

dret. Ændringsbekendtgørelsen træder i kraft den 27. juni 2020.  

 

Bekendtgørelsen kan findes her. 

 

Løntilskud for lærlinge i resten af 2020 

Med Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder 

(håndtering af ubalance i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) fra 28. maj blev re-

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/2020/955
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geringen og arbejdsmarkedets parter enige om at indføre et ekstraordi-

nært løntilskud for lærlinge resten af 2020. Ordningen er fortsat under 

udvikling, men de første informationer kan allerede nu findes på 

virk.dk/ekstra-tilskud. Siden vil løbende blive opdateret. 

 

Ministeriet har derudover udarbejdet vedlagte flyer, der orienterer om de 

overordnede elementer i løntilskudsordningen. Vi håber, at I og eleverne 

kan bruge den i dialogen med potentielle praktiksteder. 

 

Orienteringer fra Børne- og Undervisningsministeriet 

 

Fællesbrev til landets uddannelsesinstitutioner 

Børne- og undervisningsministeren har i fællesskab med organisationerne 

på uddannelsesområdet sendt et brev til institutioner for ungdoms- og 

voksenuddannelser samt FGU. I brevet kvitteres der for den særlige ind-

sats, som lærere, ledere mv. har leveret i dette forår. 

 

Brevet 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.  

 

Nye spørgsmål/svar om erhvervsuddannelser i uge 26 

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. 

 

Spørgsmål  

Trepartsaftale – skolepraktik 

Hvordan håndterer praktikcentrene det afsluttende informationsmøde, mens karensperioden er suspen-

deret? 

Rejser til udlandet 

Skal børn, elever og kursister, der har været i udlandet, blive hjemme i 14 dage efter hjemkomsten? 

 
 

Med venlig hilsen 

 

Kontorchef Signe Tychsen Philip 

 

Center for Gymnasier, Erhvervs- og Voksenuddannelser 

Børne- og Undervisningsministeriet  

 

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/jun/200625-faellesbrev-til-ungdoms--og-voksenuddannelsessektoren.pdf?la=da
https://emu.dk/eux/corona-gode-rad-til-undervisning
https://emu.dk/eud/corona-gode-rad-til-undervisning

