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Departementet 

Frederiksholms Kanal 25 

1220 København K 

Tlf. nr.: 32 92 50 00 

E-mail: uvm@uvm.dk

www.uvm.dk

CVR nr.: 20453044 

12. maj 2020 

Til udbydere af gymnasiale uddannelser 

Nyhedsbrev til udbydere af gymnasiale uddannelser ifm. COVID-

19 (uge 19) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender et ugentlig nyhedsbrev til in

stitutioner for gymnasiale uddannelser med nyt i relation til COVID-19. 

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. 

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 

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. 

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. Som det fremgår af aftalen forventes fase 4 iværksat 
primo august. Fase 4 omfatter de elever på gymnasiale uddannelser, som 
ikke allerede er tilbage i skole som følge af første fase af genåbningen. 

mailto:uvm@uvm.dk
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Aftalen kan findes her. 

Som følge af de nye aftaler udsender Børne- og Undervisningsministeriet 
inden længe nye retningslinjer. 

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 gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser om indsats for 

elever med særlige behov i forbindelse med institutionslukninger på ung

domsuddannelsesområdet som følge af COVID-19. 

Brevet kan findes her og det medsendte notat her.  

Information om SPS og COVID-19 

På spsu.dk kan du finde viden om specialpædagogisk støtte. Ansøgninger 

bliver modtaget og behandlet som normalt. På hjemmesiden kan du 

finde nyheder, der kan være af interesse for det specialpædagogiske ar

bejde i en anderledes hverdag. Se nyhederne her. Henvendelser kan ske 

på mail sps@stukuvm.dk eller telefon 33 92 60 03.  

Gode råd til genåbning af skolerne samt undervisning hjemmefra 

på 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 om genåbning og fortsat nødundervisning kan findes her, 

mens gode råd til undervisning hjemmefra kan findes her. Siderne opda

teres løbende. 

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

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/nyheder-og-lovgivning
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/nyheder-og-lovgivning
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/nyheder-og-lovgivning
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/nyheder-og-lovgivning
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/nyheder-og-lovgivning
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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. 

Nye spørgsmål/svar om gymnasiale uddannelser i uge 19 
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. 

Følgende nye spørgsmål samt tilhørende svar med relevans for gymnasi
ale uddannelser er lagt på uvm.dk/corona den seneste uge. Siden opdate
res løbende. 

Spørgsmål 

Prøver, eksaminer og optagelsesproces 

Må elever, som ikke er omfattet af genåbningen, møde på skolerne til afholdelse af årsprø
ver? 

Er der ændringer i tidsfristen for, hvornår ansøgere til de gymnasiale uddannelser får besked 
om reservation af pladser?  

Skal elever, der er henvist til at aflægge prøve i ét eller flere fag uanset udtræk, til prøve i 
sommertermin 2020? 

Genåbning 

Hvordan skal undervisningen tilrettelægges for de elever, der fritages for skolelukningen? 

Hvilke elever kan fritages for skolelukningen? 

Er det muligt at genoverveje, om sårbare elever kan komme tilbage på institutionen i lyset 
af, at nedlukningen nu har varet i en længere periode, og at det kan have negative konse
kvenser for nogle af disse elever? 

Nødundervisning 

Hvor meget bliver læseferien forkortet? 

Med venlig hilsen 

Kontorchef Trine Frederiksen 

Center for Gymnasier, Erhvervs- og Voksenuddannelser 

Børne- og Undervisningsministeriet 

sps@stukuvm.dk
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