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Til institutioner for forberedende grunduddannelse 
 
 
 
 

Information om genåbning (fase 2) af forberedende grunduddan-
nelse (FGU) 

 
Med ”Aftale om anden fase af en kontrolleret genåbning” fra den 7. maj 
2020 er det besluttet at genåbne for forberedende grunduddannelse 
(FGU) pr. 18. maj 2020. Aftalen kan findes her. 
 
Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM) har den 13. maj 2020 ud-
stedt ”Retningslinjer for fase 2 i genåbningen for skoler og uddannelses-
institutioner på BUVM’s område”, som kan findes her.  
  
Med dette brev informerer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
(STUK) kort om retningslinjerne for genåbning af FGU-institutionerne.  
 
Institutionens beslutning om gradvis og kontrolleret genåbning  
Som det fremgår af retningslinjerne, omfatter genåbningen 18. maj 2020 
elever på alle tre spor, herunder elever på de ophørte uddannelsesformer 
erhvervsgrunduddannelse (egu), produktionsskoleuddannelse og kombi-
neret ungdomsuddannelse (KUU). 
 
FGU-institutionerne åbner for undervisning med fysisk tilstedeværelse 
for elever fra 18 maj. Det er skolens leder, der fastlægger retningslinjerne 
for genåbningen.  
 
Skolen skal tilrettelægge åbningen på en måde der kan sikre, at alle elever 
hurtigst muligt genoptager undervisningen på skolen under hensyntagen 
til sundhedsmyndighedernes anvisninger.  
 
Hvis institutionen i en overgangsfase har behov for at tilrettelægge un-
dervisningen, så det ikke er alle elever, der har fysisk fremmøde, skal ele-
ver, der ikke har fysisk fremmøde, have nødundervisning hjemmefra.  
 
. 
 
 

http://www.stm.dk/multimedia/07-05-2020_Aftale_om_anden_fase_af_en_kontrolleret_gen_bning.pdf
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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Institutionens ledelse skal således iværksætte og tilrettelægger genåbnin-
gen under hensyntagen til nødvendigheden af at forebygge eller ind-
dæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19) og under hen-
syntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Sundhedsstyrelsens 
vejledning "COVID-19: Forebyggelse af smittespredning" er gældende 
fra 10. maj 2020 og kan findes her: 
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-
smittespredning. 
 
Sundhedsmyndighedernes retningslinjer opdateres løbende. Institutio-
nerne 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 institutionens ansvar at prioritere ud fra faglige vurderinger af ele-
vernes behov, hvilken undervisning der skal gennemføres. Institutionen 
kan for eksempel vælge at give særlig prioritet til de dele af undervisnin-
gen, der har været særligt vanskelige at gennemføre som fjernundervis-
ning. 
  
Institutionen har ansvaret for nødundervisningens kvalitet i henhold til 
uddannelsens formål og målene for aktiviteten, herunder organisering og 
tilrettelæggelse. Undervisningen skal i videst muligt omfang leve op til de 
vanlige faglige krav.  
 
Der vil snarest muligt blive udstedt regler om genåbningen. 
 
Tilrettelæggelse af afsluttende prøver  
Prøverne er fortsat aflyst, og institutionerne skal give standpunktsbe-
dømmelse til de elever, der skulle have været til prøve. 
 
Rådgivning og information 
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. 
 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning
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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Spørgsmål om håndteringen af COVID-19 situationen på FGU-instituti-
onerne kan desuden sendes til Center for Erhvervsuddannelser og FGU 
på mail: stuk.cef@stukuvm.dk.  
 
FGU-læringskonsulenterne står også til rådighed for FGU-institutio-
nerne under COVID-19 og kan kontaktes inden for normal arbejdstid.  
 
Hvis institutionen er i tvivl om, hvordan sundhedsmyndighedernes an-
visninger skal følges, kan institutionen kontakte den fælles myndigheds-
hotline på telefon 70 20 02 33. Find vejledninger her: 
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Genaabning-af-ungdomsud-
dannelser 
 
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 uvm.dk: https://www.uvm.dk/ak-
tuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-
covid-19 
 
På emu.dk vil der fortsat være artikler med vejledning og inspiration. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Maria Nørby 
Kontorchef 
Center for Erhvervsuddannelse og FGU 
Direkte tlf. +45 61 88 47 50 
Maria.Norby@stukuvm.dk 

mailto:stuk.cef@stukuvm.dk
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https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Genaabning-af-ungdomsuddannelser
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19



