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Til udbydere af gymnasiale uddannelser 

 

Nyhedsbrev til udbydere af gymnasiale uddannelser ifm. COVID-

19 (uge 26) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender et ugentlig nyhedsbrev til in-

stitutioner for gymnasiale uddannelser 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 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 

 

Aftale om forlængelse af mulighed for lokale elevfordelingsregler 

ved fordeling af elever til de almengymnasiale uddannelser 

Den 19. juni 2020 blev der indgået en bred politisk aftale om at forlænge 

muligheden for lokale elevfordelingsregler for optaget på almengymnasi-

ale uddannelser til skoleåret 2021/22. 

 

Forlængelse af muligheden for lokale elevfordelingsregler er blevet ak-

tuel, fordi politiske drøftelser om en langsigtet løsning om elevfordeling 

på de gymnasiale uddannelser er blevet forsinket på grund af COVID-

19. 

 

Nyheden kan findes her og aftalen 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/200619-den-midlertidige-loesning-om-elevfordeling-paa-almene-gymnasier-forlaenges
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/jun/200619-aftale-om-forlngelse-af-mulighed-for-lokale-elevfordelingsregler-ved-fordeling-af-elever-til.pdf?la=da
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 

 

Fælles brev 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. 

  

Brev fra ministre til landets studenter 

Årets studenter har modtaget et brev fra uddannelses- og forskningsmi-

nister Ane Halsboe-Jørgensen og børne- og undervisningsminister Per-

nille Rosenkrantz Theil. Brevet har til formål at hjælpe de studenter, der 

har planer om at søge ind til sommer. 

 

Nyheden kan findes her og brevet her. 

 

Nye spørgsmål/svar om gymnasiale uddannelser i uge 26 

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 

Kan en gruppe, der er sammensat fra flere klasser, afvikle studenterkørsel sammen? 

Må eleverne køre studenterkørsel efter kl. 24.00 den pågældende aften? 

Genåbning 

Kan der afvikles introarrangementer, hytteture mv. med overnatning for elever i begyndelsen af det nye 

skoleår? 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Kontorchef Trine Frederiksen 

 

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://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/jun/200625-ministre-raekker-ud-til-landets-studenter
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/jun/200625-brev-til-studenter.pdf?la=da



