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Til udbydere af OBU, FVU og avu 

 

 

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

(uge 18) 

 

Børne- og Undervisningsministeriet sender fremadrettet et ugentlig 

nyhedsbrev til landets udbydere af OBU, FVU og avu med nyt i relation 

til COVID-19. I nyhedsbrevet orienteres der om relevante politiske 

aftaler, retningslinjer, 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  

Aftale om initiativer for sårbare og udsatte grupper i forbindelse 

med COVID-19 

Regeringen og alle Folketingets partier har indgået en aftale om initiativer 

for ca. 215 mio. kr., der skal sikre, at socialt udsatte børn og voksne samt 

mennesker med handicap kan komme bedst muligt igennem tiden med 

COVID-19. Med aftalen er partierne enige om, at initiativerne skal være 

med til at hjælpe de sårbare og udsatte grupper bedst muligt gennem 

krisen, da den aktuelle situation kan indebærer ekstra udfordringer for 

sårbare og udsatte grupper. Aftalen er indgået i forlængelse af, at 

partierne den 17. april 2020 er blevet enige om den første fase af en 

kontrolleret genåbning. 

 

Læs nyhed og find aftaleteksten her. 

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/almen-veu
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/apr/200425-alle-partier-indgaar-aftale-om-hjaelp-til-saarbare-og-udsatte-grupper


 

Bekendtgørelse om aflysning af faste prøver i sommerterminen for 

skoleåret 2019/2020 

Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige 

foranstaltninger i grundskolen, de gymnasiale uddannelser, gymnasiale 

fag i eux-forløb samt i almen voksenuddannelse som led i den gradvise 

og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved forebyggelsen og 

afhjælpningen i forbindelse med COVID-19 (nødprøvebekendtgørelsen) 

blev udstedt fredag den 24. april og trådte i kraft mandag den 27. april 

2020. 

 

Bekendtgørelsen kan findes her.  

 

Gode råd til undervisning hjemmefra ifm. COVID-19  

- Hjælp til undervisere i forhold til undervisning hjemmefra (avu)  

- Forlagene stiller digitale læremidler til rådighed (avu)  

- Hjælp til undervisere i forhold til undervisning hjemmefra (FVU)  

- Forlagene stiller digitale læremidler til rådighed (FVU) 

 

Nyt fra Sundhedsstyrelsen  

Vejledning til ungdoms og voksenuddannelser er opdateret  

I version 5 af "Vejledningen for gradvis, kontrolleret genåbning af 

ungdoms- og voksenuddannelser" er der den 20. april 2020 indarbejdet 

præcisering omkring brug af desinfektionsmidler til rengøring, hvor ofte 

der skal vaskes hænder og præcisering af, at elever, når det er 

nødvendigt, godt kan skifte klasselokale.  

Den opdaterede vejledning kan findes her.  

 

Nyt fra Beskæftigelsesministeriet  

Informationsmateriale til ungdoms- og voksenuddannelser på 

Arbejdstilsynets hjemmeside  

Der er lagt informationsmateriale om, hvordan coronasmitte forebygges 

ved arbejde på ungdoms- og voksenuddannelser. Der suppleres løbende 

med nye spørgsmål/svar, og øvrige spørgsmål kan rettes til 

Arbejdstilsynets call-center på telefon 70 12 12 88. 

Læs informationsmaterialet her.  

 

Vejledning om arbejdsskadeerstatning ved smitte med coronavirus  

Arbejdstilsynet har udstedt en vejledning om reglerne for 

arbejdsskadeerstatning til ansatte, der er blevet smittet med coronavirus 

(COVID-19) på deres arbejde. Det fremgår bl.a. af vejledningen, at 

sygdom med COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis 

sygdommen skyldes arbejdet, og at nogle typer af arbejde i sig selv vil 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/501
https://emu.dk/avu/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19/hjaelp-til-undervisere-i-forhold
https://emu.dk/avu/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19/forlagene-stiller-digitale
https://emu.dk/fvu/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19/hjaelp-til-undervisere-i-forhold
https://emu.dk/fvu/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19/forlagene-stiller-digitale
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Ungdomsuddannelser/Vejledning-til-ungdoms-og-voksenuddannelser.ashx?la=da&hash=B9227834971934DA381E64CA46E2A501E9A2E4C1
https://at.dk/coronasider/coronasmitte-ungdoms-og-voksenuddannelser/


 

indebære en stærk formodning for, at den ansatte er blevet udsat for 

smitte på arbejdet.  

Læs nyhed og find vejledningen her.  

 

Nye spørgsmål/svar om OBU, FVU og avu i uge 18 

Følgende nye spørgsmål samt tilhørende svar med relevans for OBU, 

FVU og avu er lagt på uvm.dk/corona den seneste uge. 

 

Spørgsmål  

Forberedende voksenundervisning (FVU) 

Er det muligt at gennemføre punktvise fremmødeaktiviteter for de mest sårbare FVU-deltagere? 

FVU afsluttes ikke med en standpunktsbedømmelse under normale omstændigheder. Hvilke særlige 

forhold gør sig gældende her? 

Hvad er rammerne for den faglige vurderingssamtale, der skal afholdes på FVU før afgivelse af 

afsluttende standpunktskarakter? 

Skal der afgives en afsluttende standpunktsbedømmelse, såfremt FVU-deltageren ikke deltager i den 

planlagte individuelle, faglige vurderingssamtale? 

Hvordan vil FVU-deltagere, der har søgt ind på en ungdomsuddannelse efter sommerferie, være stillet, 

når de afslutter med standpunktsbedømmelse? 

Almen voksenuddannelse (avu)  

Bliver den skriftlige prøveplan ændret? 

Avu afsluttes ikke med en standpunktskarakter under normale omstændigheder. Hvilke særlige forhold 

gør sig gældende her? 

I hvilke avu-fag på skal der afvikles en individuel, faglig vurderingssamtale? 

Hvad er rammerne for den faglige vurderingssamtale, der skal afholdes på avu før afgivelse af 

afsluttende standpunktskarakter? 

Skal der afgives en afsluttende standpunktskarakter, såfremt kursisten ikke deltager i den planlagte 

individuelle, faglige vurderingssamtale? 

På hvilket grundlag skal standpunktskarakterer afgives i fag med praktisk dimension, hvor det ikke har 

været muligt at afholde undervisning i de praktiske dele af faget som følge af sundhedsmyndighedernes 

retningslinjer? 

Er det muligt at gennemføre punktvise fremmødeaktiviteter for de mest sårbare avu-kursister (for 

eksempel SPS og lektieværksted for kursister med behov for særlig støtte)? 

Hvornår slutter skoleåret for kursister på niveauer, der afsluttes med faglig dokumentation? 

 

Øvrige spørgsmål/svar om OBU, FVU og avu 

Følgende spørgsmål samt tilhørende svar med relevans for OBU, FVU 

og avu ligger ligeledes på uvm.dk/corona. Siden opdateres løbende. 

 

Spørgsmål  

Ordblindeundervisning (OBU) 

Kan ordblindeundervisning tilrettelægges som fjernundervisning? 

Kan man foretage udredning/afdækning af skriftsproglige færdigheder på OBU i perioden med 

nødundervisning? 

Er det muligt at visitere online til Ordblindeundervisning for voksne med ordblindetesten, når testning 

ikke kan foregå ansigt til ansigt? 

https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/04/ny-vejledning-ansatte-kan-faa-sygdom-med-covid-19-anerkendt-som-arbejdsskade/


 

Forberedende voksenundervisning (FVU) 

Har FVU-deltagere krav på erstatningsundervisning? 

Hvilken betydning har det for afvikling af prøver og eksamener på FVU? 

Hvad med deltagere på FVU-fag eller –trin, der ikke tilbydes standpunktsbedømmelse? 

Udløser den midlertidige optagelsesprocedure på FVU screeningstakst, selvom der ikke gennemføres 

test? 

Hvordan kan vi screene ansøgere til FVU-læsning og matematik, når vi ikke må dele login-

oplysningerne med ansøger? 

Almen voksenuddannelse (avu) 

Hvordan skal skoleåret afsluttes på avu, og hvor længe skal nødundervisningen fortsætte, når prøverne 

nu er aflyst?  

Kan avu-kursister, som trods alle bestræbelser i nødundervisningen ikke når de faglige mål, gentage 

kurset? 

Kan de individuelle faglige vurderingssamtaler afholdes på skolen, hvor kursisterne en og en indkaldes 

for eksempel i perioden 10. juni til 15. juni? 

Kan vi afslutte skoleåret, når kursisten har fået den uddannelsestid de har krav på? 

Hvilke regler gælder for online-kursister på avu? 

Hvad skal der ske med de selvstuderende på avu? 

Har avu-kursister, krav på erstatningsundervisning? 

Hvilken betydning har det for afvikling af prøver og eksamener på avu? 

Hvordan vil avu-kursister, der har søgt ind på en ungdomsuddannelse efter sommerferie, være stillet, 

hvis de ikke kan afslutte med prøve? 

Kan reglen om, at mindst 20 procent af uddannelsestiden på avu skal tilrettelægges med samtidig 

tilstedeværelse af lærer og kursist (avu-bekendtgørelsens § 13) fraviges? 

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) 

Kan medarbejdere deltage i uddannelse med SVU i kompensationsperioden, hvor de er hjemsendt med 

løn? 

Kan der søges SVU bagudrettet i den nuværende situation, hvor SVU vil blive søgt digitalt, og der kan 

være udfordringer med godkendelser fra virksomheder? 

Er online-undervisning SVU-berettigende? 

Kan man søge SVU, når man er hjemsendt med løn, og ens arbejdsgiver får lønkompensation fra 

staten? 

Får voksne, der skulle have gennemført et kursus, der gav SVU, men som ikke kan udbydes pga. 

nedlukning, stadig deres SVU? 

Økonomi 

Kan driftsoverenskomstparter opnå tilskud for kurser, der ikke kan gennemføres som nødundervisning? 

Ydes der taxametertilskud til kurser, der på grund af COVID-19 er aflyst? 

Ydes der taxametertilskud til undervisning tilrettelagt som fjernundervisning i medfør af 

forsøgsordningen, medens nødreglerne gælder? 

Tværgående 

Kan planlagte kurser gennemføres som fjernundervisning? 

Hvordan håndteres fremmøderegistrering/krav om aktiv deltagelse i nødundervisningen? 

Hvordan sikres det, at det er de tilmeldte kursister, der deltager i nødundervisningen og eventuel prøve? 

Har kursister og deltagere på avu, OBU og FVU generelt krav på erstatningsundervisning? 

Kan medarbejdere deltage i VEU i kompensationsperioden, hvor de er hjemsendt med løn? 

Kan undervisning afholdes virksomhedsforlagt? Herunder må driftsoverenskomstparter (AOF m.fl.) 

eller private udbydere gennemføre virksomhedsforlagt undervisning? 

Er private VEU-udbydere omfattet af regeringens udmelding om, at uddannelsesinstitutioner lukker for 

fysisk fremmøde? 



 

Med venlig hilsen 

 

Kontorchef Signe Tychsen Philip 

 

Center for Gymnasier, Erhvervs- og Voksenuddannelser 

Børne- og Undervisningsministeriet  

 




