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Til udbydere af OBU, FVU og avu 

 

 

Nyhedsbrev til udbydere af OBU, FVU og avu ifm. COVID-19 

(uge 26) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender et ugentlig nyhedsbrev til lan-

dets udbydere af OBU, FVU og avu 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  

 

 

Orienteringer fra Børne- og Undervisningsministeriet 

 

Målgruppen for udvidet adgang til FVU-digital og FVU-engelsk er 

under afklaring 

Folketinget har 25. juni 2020 vedtaget lovforslag nr. L 205 om bl.a. udvi-

det adgang til fagene FVU-digital og FVU-engelsk. I Børne- og Under-

visningsministeriet arbejdes der på højtryk på at klargøre de nødvendige 

bekendtgørelsesændringer med henblik på høring hen over sommerfe-

rien. Der kommer allerede nu spørgsmål til målgruppen for den udvi-

dede adgang, herunder om avu-kursister og andre uddannelsessøgende 

vil kunne deltage. Den nøjagtige afgrænsning af målgruppen er under af-

klaring, men det ligger fast, at fagene er et tilbud til arbejdsstyrken, det vil 

sige beskæftigede og ledige. 

 

Vedtagelse af lovændringen kan findes 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.ft.dk/samling/20191/lovforslag/L205/138/afstemninger.htm


 

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. 

 

Nye spørgsmål/svar om OBU, FVU og avu i uge 26 

Følgende nye eller reviderede spørgsmål samt tilhørende svar med rele-

vans for OBU, FVU og avu er lagt på uvm.dk/corona den seneste uge. 

Siden opdateres løbende. 

 

Spørgsmål  

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



