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Til udbydere af OBU, FVU og avu 

 

 

Nyhedsbrev til udbydere af OBU, FVU og avu ifm. COVID-19 

(uge 20) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender et ugentlig nyhedsbrev til 

landets udbydere af OBU, FVU og avu 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 
 
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 
rammerne for genåbningens anden fase på ministeriets område. 
Retningslinjerne fastslår blandt andet, hvilke elevgrupper på de 
forskellige uddannelser der er omfattet af genåbningen. OBU, FVU og 
avu er ikke omfattet af genåbningens anden fase. 
 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/almen-veu
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
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


 

Retningslinjerne er justeret den 15. maj 2020 ift. de sundhedsmæssige 
anbefalinger. 
 
Læs nyheden her og retningslinjerne for genåbning af skoler og 
uddannelsesinstitutioner 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 om avu kan findes her, og artiklerne 

om FVU kan findes her. Siden opdateres løbende. 

 

Spørgsmål/svar om OBU, FVU og avu 

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. 
 
 
Med venlig hilsen 

 

Kontorchef Signe Tychsen Philip 

 

Center for Gymnasier, Erhvervs- og Voksenuddannelser 

Børne- og Undervisningsministeriet  

 

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://emu.dk/avu/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19
https://emu.dk/fvu/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19

