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Til udbydere af gymnasiale uddannelser 

 

Nyhedsbrev til udbydere af gymnasiale uddannelser ifm. COVID-

19 (uge 20) 

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. 

 

Relevante politiske aftaler og bekendtgørelser 
 
Bekendtgørelse om lukning og gradvis, kontrolleret genåbning 
m.v. er opdateret 
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 opdateret som følge af genåbningens anden fase 
og gælder fra mandag den 18. maj 2020.   
 
Find nyheden her og bekendtgørelsen her. 
 
Orienteringer fra Børne- og Undervisningsministeriet  
 
Retningslinjer for genåbningens anden fase 
Børne- og Undervisningsministeriet offentliggjorde den 13. maj ram-
merne for genåbningens anden fase på ministeriets område. Retningslin-

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 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/maj/200516-bekendtgoerelser-er-opdateret-som-foelge-af-genaabningens-anden-fase
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/627
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/gymnasiale-uddannelser
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
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jerne fastslår blandt andet, hvilke elevgrupper på de forskellige uddannel-
ser der er omfattet af genåbningen. Retningslinjerne er justeret den 15. 
maj 2020 ift. de sundhedsmæssige anbefalinger. 
 
Læs nyheden her og retningslinjerne for genåbning af skoler og uddan-
nelsesinstitutioner her. 
 
Initiativer til at styrke gymnasieelevernes motivation 
Børne- og undervisningsministeren har den 11. maj 2020 udmeldt nye 
initiativer, der skal hjælpe med at opretholde motivationen hos elever i 1. 
og 2.g samt 1.hf, hf-enkeltfag og eux-elever i ikke afsluttende gymnasiale 
fag i tiden frem mod sommerferien. Udmeldingen indeholder bl.a. en 
pulje på fem millioner til styrket vejledning og tidligere besked om, 
hvilke prøver der er aflyst. Allerede den 18. maj kan elever på de tre-årige 
gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx) og på de gymnasiale fag i eux-for-
løb få at vide, i hvilke fag årskarakteren vil tælle dobbelt. Initiativerne 
skal hjælpe med at opretholde elevernes motivation i tiden frem mod 
sommerferien.  
  
Læs nyheden her.  

 
Opdatering af tidsplan for afslutning af skoleåret 2019/2020 på htx, 
hhx, stx, hf og for gymnasiale fag i eux-forløb 
Den 12. maj er tidsplan for afslutning af skoleåret 2019/2020 på htx, 
hhx, stx, hf og for gymnasiale fag i eux-forløb på uvm.dk blevet opdate-
ret. Opdateringen vedrører, at eleverne senest den 18. maj 2020 oplyses 
om de aflyste prøver, dvs. de prøver som eleverne normalt skulle have 
aflagt. 
 

Den opdaterede tidsplan kan findes her. 

 
Brev til elever i 3.g på htx, hhx og stx samt afsluttende elever på 
eux 
Som nævnt i nyhedsbrevet fra uge 19 udsendte Styrelsen for Undervis-
ning og Kvalitet (STUK) den 6. maj brev til elever i 3.g på de treårige 
gymnasiale uddannelser, til merkantile eux-elever, som afslutter det kom-
petencegivende forløb, og til tekniske eux-elever, der afslutter deres sid-
ste gymnasiale fag på hovedforløbet. 
 
Skolerne modtog den 12. maj en opdateret version af brevet. I brevet af 
12. maj fremgår det, at eleverne allerede 18. maj får at vide, hvilke af de-
res oprindelige prøver, som er aflyst. Tidligere ville eleverne først få be-
sked om aflyste prøver den 15. juni. Datoen er ændret for at opretholde 
elevernes motivation resten af skoleforløbet.  
 
Det opdaterede brev af 12. maj til elever i 3.g på htx, hhx og stx kan fin-
des her. 
 
Det opdaterede brev af 12. maj til elever på eux kan findes her. 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/maj/200513-her-er-rammerne-for-genaabningens-fase-2-paa-boerne-og-undervisningsministeriets-omraade
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/maj/200513-retningslinjer-for-skoler-og-uddannelsesinstitutioner.pdf?la=da
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/maj/200511-nye-tiltag-skal-styrke-gymnasielevernes-motivation
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/maj/200512-tidsplan-for-afslutningen-af-skoleaaret-19-20-htx-hhx-stx-hf-og-for-gymnasiale-fag-i-eux-forl.pdf?la=da
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/maj/200512-brev-til-elever-i-3g.pdf?la=da
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/maj/200512-brev-til-afsluttende-elever-paa-eux.pdf?la=da
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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. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kontorchef Trine Frederiksen 

 

Center for Gymnasier, Erhvervs- og Voksenuddannelser 

Børne- og Undervisningsministeriet 

 

https://emu.dk/stx/genabning-og-fortsat-nodundervisning
https://emu.dk/stx/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19

