
 
 
 
 
 
 
 

Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet 

Frederiksholms Kanal 26 
1220 København K 
Tlf. nr.: 33 92 50 00 
E-mail: stuk@stukuvm.dk 
www.stukuvm.dk 
CVR nr.: 29634750 

15. maj 2020 
Sags nr.:20/05126 

 

Til udbydere af erhvervsuddannelser   
 
Kopi: 
De faglige udvalg 
Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser 
   
   
 

Information om fase 2 af genåbningen af erhvervsuddannelserne 

Med ”Aftale om anden fase af en kontrolleret genåbning” fra den 7. maj 2020 er 
det besluttet at genåbne for erhvervsuddannelserne pr. 18. maj 2020.  
 
Børne- og Undervisningsministeriet har den 13. maj 2020 offentliggjort 
”Retningslinjer for fase 2 i genåbningen for skoler og uddannelsesinstitu-
tioner på BUVM’s område”, som kan findes her. Retningslinjerne omfat-
ter både fase 1 og fase 2 af genåbningen. 
 
Med dette brev vil vi orientere om retningslinjerne mv. for genåbning af 
erhvervsuddannelserne.  
 
Genåbningens fase 2: Praktisk undervisning på erhvervsuddannelserne 
Det fremgår af retningslinjerne for genåbningen, at der pr. 18. maj 2020 
åbnes for elever der skal deltage i praktisk undervisning på: 
• Grundforløbets 1. del 
• Grundforløbets 2.del 
• Grundforløb + 
• Hovedforløb, herunder: 

• Skolepraktik 
• Certifikatfag og delsvendeprøver, der gennemføres tidligere 

end det sidste år af elevens uddannelse. 
 
Der forventes udstedt regler om, at genåbningen desuden omfatter prak-
tisk undervisning på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser efter 
institutionsloven (lokomotivføreruddannelsen, fodterapeutuddannelsen 
og forsøgsiværksætteruddannelsen). 
 
Genåbningen i fase 2 omfatter alene praktisk undervisning. Det er op til 
den enkelte skole at vurdere, hvad der er praktisk undervisning og der-
med omfattet af genåbningen. 
 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/maj/200513-her-er-rammerne-for-genaabningens-fase-2-paa-boerne-og-undervisningsministeriets-omraade
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Elever på erhvervsuddannelserne, der modtager teoretisk undervisning, 
herunder undervisning i grundfag, som ikke kræver fysisk fremmøde, 
skal fortsat undervises via fjernundervisning. 
 
Der genåbnes desuden ikke for elever på kostafdelinger (skolehjem) i 
genåbningens fase 2. Ministeriet arbejder på snarest at offentliggøre 
spørgsmål/svar om elever på kostafdelinger på uvm.dk. 
 
Eux-elever 
Alle eux-elever på grundforløb, hovedforløb og det studiekompetencegi-
vende forløb er omfattet af genåbningens fase 2 for så vidt angår prak-
tisk undervisning på erhvervsuddannelserne.  
 
Der er ikke ændret på, at alle gymnasiale prøver er aflyst for eux-elever, 
der ikke afslutter alle gymnasiale fag (herunder EP og EOP) i sommeren 
2020, og at disse elever derfor i den gymnasiale undervisning fortsætter 
med nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse på skolen. 
 
Genåbningens fase 1 gælder fortsat 
Reglerne for genåbningens fase 1 for elever på sidste år af eux-forløb og 
for elever på sidste år af hovedforløbet på erhvervsuddannelserne er 
fortsat gældende. Der er tidligere åbnet for:  
 
• Elever på sidste år af et eux-forløb for så vidt angår undervisning i 

de gymnasiale fag inklusiv indflytning og eventuel optagelse på kost-
afdeling.  

• Elever, som er i det sidste år i hovedforløbet af en erhvervsuddan-
nelse samt uddannelser fastlagt i regler udstedt i medfør lov om in-
stitutioner for erhvervsrettet uddannelse, herunder deltagelse i sko-
lepraktik samt indflytning og eventuelt optagelse på kostafdeling,  

 
Det betyder, at elever på sidste år af hovedforløbet i en erhvervsuddan-
nelse (fase 1 genåbningen), kan modtage både praktisk og teoretisk un-
dervisning ved fysisk fremmøde på skolen, mens elever omfattet af gen-
åbningens fase 2 alene kan modtage praktisk undervisning på skolen. 
Desuden kan elever på sidste år af hovedforløbet i en erhvervsuddan-
nelse, komme tilbage til kostafdelinger (skolehjem), medens det ikke gæl-
der for elever omfattet af genåbningens fase 2.  
 
Styrelsen henviser til styrelsens brev af 22. april 2020 brev til skolerne 
med information om gradvis og kontrolleret genåbning af erhvervsud-
dannelserne og om grundforløbet.  
 
 
 
 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/erhvervsuddannelser
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Beslutning om gradvis og kontrolleret genåbning 
Genåbningen skal ske gradvist og kontrolleret, i det omfang skolens be-
styrelse ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderer, at op-
hold på skolen er sundhedsmæssigt forsvarligt for eleverne. 
 
Den bestyrelse, der har ansvar for skolen, iværksætter og tilrettelægger 
genåbning og skal ved tilrettelæggelse af genåbning i fornødent omfang 
træffe beslutning om, hvordan skolen lever op til sundhedsmyndigheder-
nes retningslinjer. 
 
Genåbningen skal tilrettelægges på en måde der kan sikre, at alle elever 
hurtigst muligt genoptager undervisningen på skolen under hensyntagen 
til sundhedsmyndighedernes anvisninger. Hvis der i en overgangsfase er 
behov for at tilrettelægge undervisningen, så det ikke er alle elever, der 
har fysisk fremmøde, skal elever, der ikke har fysisk fremmøde, have 
nødundervisning hjemmefra.  
 
Genåbningen skal iværksættes og tilrettelægges under hensyntagen til 
nødvendigheden af at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coron-
avirussygdom (COVID-19) og under hensyntagen til sundhedsmyndig-
hedernes retningslinjer. Sundhedsstyrelsens vejledning "COVID-19: Fo-
rebyggelse af smittespredning" er gældende fra 10. maj 2020 og kan fin-
des her. 
 
Sundhedsmyndighedernes retningslinjerne opdateres løbende. Skolerne 
opfordres derfor til jævnligt at orientere sig i retningslinjerne. 
 
Nødundervisning 
Der vil fortsat være tale om nødundervisning for de elever, der er omfat-
tet af genåbningen. 
 
Skolerne skal tage de fornødne sundhedsmæssige hensyn i organiserin-
gen af undervisningen for at undgå smittespredning. Skolerne skal gøre 
brug af f.eks. forskudte mødetidspunkter og pauser og hvad der i øvrigt 
er muligt i denne ekstraordinære situation. Det bør så vidt muligt være 
den eller de lærere, som kender eleverne, som tilrettelægger undervisnin-
gen. 
 
Syge elever skal sygemelde sig og har dermed lovligt fravær. Elever i sær-
lige risikogrupper for smitte skal tilbydes hjemmeundervisning. 
 
Det er skolens ansvar at prioritere ud fra faglige vurderinger af elevernes 
behov, hvilken praktisk undervisning der skal gennemføres.  
 
Skolerne har ansvaret for nødundervisningens kvalitet i henhold til de 
pågældende uddannelses formål og målene for aktiviteten, herunder or-

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning.
https://www.sst.dk/da/nyheder/2020/hvem-er-i-saerlig-risiko-ved-sygdom-med-covid-19_
https://www.sst.dk/da/nyheder/2020/hvem-er-i-saerlig-risiko-ved-sygdom-med-covid-19_
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ganisering og tilrettelæggelse. Nødundervisningen skal i videst muligt 
omfang leve op til de vanlige faglige krav.  
 
Prøver i grundfag og grundforløbsprøven 
Der forventes snarest udstedt nye regler om afholdelse af prøver i grund-
fag og grundforløbsprøven.  
 
Med den forventede regelændring aflyses prøverne i grundfag pr. 18. 
maj, så standpunktskarakterer ophøjes til prøvekarakterer. Desuden får 
skolerne mulighed for at beslutte, om de vil afholde grundforløbsprøven 
eller ophøje standpunktskarakteren til prøvekarakter. 
 
Læringskonsulenterne 
Læringskonsulenterne afholdt i uge 18 første runde af virtuelle sparrings-
møder, hvor de fire møder var rettet mod hver sit hovedområde og tog 
udfordringer og erfaringer fra perioden med virtuel undervisning op. 
  
Læringskonsulenterne sender inden for de nærmeste dage invitation ud 
til runde to af de virtuelle sparringsmøder. Temaerne for de kommende 
tre møder vil fremgå af invitationen. 
 
Hotline samt spørgsmål/svar og information på uvm.dk 
Børne- og Undervisningsministeriet har etableret en hotline, hvor skoler 
og institutioner kan henvende sig med sektorrelevante spørgsmål til 
håndtering af COVID-19. Det kan eksempelvis være spørgsmål om drift 
og tilskud eller prøver og eksamener. Hotlinen har åbent mandag til fre-
dag fra kl. 9-16 og har telefonnummeret: 7080 6707. 
 
Spørgsmål om håndteringen af COVID-19 situationen på erhvervsud-
dannelserne kan desuden sendes til Center for Erhvervsuddannelser og 
FGU på mail: stuk.cef@stukuvm.dk. 
 
Børne- og Undervisningsministeriet arbejder løbende på at finde løsnin-
ger på de udfordringer, vi bliver præsenteret for. Efterhånden som 
spørgsmålene afklares, lægger vi svarene på uvm.dk. Vi opfordrer derfor 
skolerne til jævnligt at orientere sig på på uvm.dk: 
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinsti-
tutioner-om-coronavirus-covid-19 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Maria Nørby  
Kontorchef  
Direkte tlf.: +45 6188 4750  
E-mail: maria.norby@stukuvm.dk 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinsti-tutioner-om-coronavirus-covid-19
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinsti-tutioner-om-coronavirus-covid-19



