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Nyhedsbrev til udbydere af FGU ifm. COVID-19 (uge 19) 
Børne- og Undervisningsministeriet sender et ugentlig nyhedsbrev til lan-

dets udbydere af FGU 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 anden fase af en kontrolleret genåbning 
Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk 
Folkeparti, Enhedslisten, Det konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, 
Liberal Alliance og Alternativet indgik den 7. maj Aftale om anden fase af en 
kontrolleret genåbning. Af aftalen fremgår det, at den forberedende grund-
uddannelse er en del af anden fase af genåbningen. 
 
Aftalen kan findes her.  
 
Aftale om plan for genåbning af Danmark 
Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk 
Folkeparti, Enhedslisten, Det konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, 
Liberal Alliance og Alternativet indgik den 8. maj Aftale om plan for genåb-
ning af Danmark. I aftalen indgår fase 3 og 4 for genåbningen af Dan-
mark.  
 
Aftalen kan findes her. 
 
Som følge af de nye aftaler udsender Børne- og Undervisningsministeriet 
inden længe nye retningslinjer. 
 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/fgu
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
http://www.stm.dk/multimedia/07-05-2020_Aftale_om_anden_fase_af_en_kontrolleret_gen_bning.pdf
http://www.stm.dk/multimedia/Aftale_om_plan_for_gen_bning_af_Danmark.pdf
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Bekendtgørelse om lukning og gradvis, kontrolleret genåbning 
m.v. er forlænget 

Bekendtgørelse om lukning og gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud, skoler, in-

stitutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 

(COVID-19) er blevet forlænget til den 18. maj. 

 

Find bekendtgørelsen her.  
 
Orienteringer fra Børne- og Undervisningsministeriet 
 
Brev fra børne- og undervisningsministeren om elever med særlige 
behov 
Børne- og undervisningsministeren har den 5. maj udsendt brev til udby-
dere af den forberedende grunduddannelse om indsats for elever med 
særlige behov i forbindelse med lukning af FGU-institutioner som følge 
af COVID-19. 
 
Brevet kan findes her og det medsendte notat her.  
 
Gode råd til undervisning hjemmefra på emu.dk 
På emu.dk ligger en række artikler med gode råd og inspiration til den 
virtuelle undervisning. Artiklerne kan findes her. 
 
Opmærksomheden henledes på, at der på emu.dk er offentliggjort mate-
riale om håndtering af midlertidig aflysning af prøver i Kombineret Ung-
domsuddannelse. Materialet kan findes her.   
 
Nyt fra Sundhedsstyrelsen  
 

Sundhedsmyndighedernes vejledning til forebyggelse af smitte-

spredning 

Sundhedsstyrelsen har den 10. maj udgivet deres vejledning til forebyg-

gelse af smittespredning, som erstatter de tidligere sundhedsmæssige an-

befalinger. Vejledningen indeholder bl.a. information om, at afstandskra-

vet lempes, så der generelt skal holdes 1 meters afstand. Der er dog situa-

tioner, hvor de 2 meter fortsat vil være gældende. Anbefalingerne kan lø-

bende blive opdateret.  

 

Vejledningen kan findes her. 

 

Spørgsmål/svar om FGU 

Som følge af Aftale om anden fase af en kontrolleret genåbning og Aftale om plan 
for genåbning af Danmark er Børne- og Undervisningsministeriet i gang 
med en større gennemgang af de spørgsmål/svar, der ligger på 
uvm.dk/corona. Siden opdateres løbende. 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/590
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/maj/200505-brev-fra-boerne-og-undervisingsministeren-til-institutioner-som-udbyder-forberedende-grundudd.pdf?la=da
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/maj/200505-information-om-fgu.pdf?la=da
https://emu.dk/fgu/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19
https://emu.dk/fgu/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19/handtering-af-midlertidig-0
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Forebyggelse-af-smittespredning/Forebyggelse-af-smittespredning-publikation.ashx?la=da&hash=FD3E64042EEDB7A6C3305BD37A003B5B58B1BC79
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Med venlig hilsen 

 

Kontorchef Signe Tychsen Philip 

 

Center for Gymnasier, Erhvervs- og Voksenuddannelser 

Børne- og Undervisningsministeriet  

 

 

 


