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Til udbydere af erhvervsuddannelser 

 

 

 

 

Nyhedsbrev til udbydere af erhvervsuddannelser ifm. COVID-19 

(uge 21) 
Børne- og Undervisningsministeriet sender et ugentlig nyhedsbrev til lan-

dets udbydere af erhvervsuddannelser 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 
 

Aftale om yderligere genåbning i fase 2 

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk 

Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, 

Liberal Alliance og Alternativet indgik den 20. maj Aftale om yderligere gen-

åbning i fase 2. Anden fase af genåbningen udvides den 27. maj og omfat-

ter bl.a. ungdomsuddannelserne, herunder erhvervsuddannelserne.  

 

Aftalen kan findes her. 

 

Nye retningslinjer for udvidet fase 2 af genåbningen for skoler og 

uddannelsesinstitutioner 

Retningslinjerne for genåbning af skoler og uddannelsesinstitutioner er 

blevet opdateret. 

 

Retningslinjerne kan findes her. 
 
 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/erhvervsuddannelser
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
http://www.stm.dk/multimedia/Aftale.pdf
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/maj/200523-retningslinjer-for-skoler-og-uddannelsesinstitutioner.pdf?la=da
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Bekendtgørelse om lukning og gradvis, kontrolleret genåbning 
m.v. er ændret 
Bekendtgørelse om lukning og gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud, skoler, in-
stitutioner m.v. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-
19) er ændret. Ændringen betyder, at genåbningens anden fase også om-
fatter ophold på kostafdelinger. 
 
Bekendtgørelsesændringen kan findes her. 
 

Bekendtgørelse om aflysning af visse sygeprøver 

Som led i den gradvise og kontrollerede genåbning af skoler og instituti-

oner blev der den 18. maj udstedt en bekendtgørelse om aflysning af sy-

geprøver for elever, der på grund af sygdom ikke har deltaget i en prøve i 

sommerterminen i skoleåret 2019/2020. 

 

Bekendtgørelsen kan findes her. 
 

Bekendtgørelse om dagtilbud og nødundervisning m.v. er opdate-

ret 

Den nye bekendtgørelse blev udstedt den 15. maj, og træder i stedet for 

den nødundervisningsbekendtgørelse og hertil knyttede ændringsbe-

kendtgørelse. 

 

Bekendtgørelsen kan findes her. 
 
Orienteringer fra Børne- og Undervisningsministeriet  
 
Invitation til virtuelle sparringsmøder på eud under COVID-19 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har den 20. maj udsendt invita-
tion til anden runde af virtuelle sparringsmøder om nødundervisning og 
delvis genåbning under COVID-19. Møderne henvender sig til ledelser, 
koordinatorer, ressourcepersoner og undervisere på erhvervsuddannel-
serne. De to møder omhandler:  

 Forebyggelse af frafald under og efter COVID-19 

 Elevinddragelse, elevråd og elevtrivsel under COVID-19 
Tilmelding sker gennem tilmeldingslink i invitationen. Frist for tilmelding 
til begge sparringsmøder er fredag den 29. maj kl. 12.00.  
 
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. 
 
På eux findes Gode råd til genåbning af skolerne under COVID-19 samt 

Gode råd til undervisning hjemmefra ifm. COVID-19. Siderne opdateres 

løbende.  

 

På eud findes Gode råd til undervisning hjemmefra ifm. COVID-19. Si-

den opdateres løbende. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/633
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/639
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/629
https://emu.dk/eux/gode-rad-til-genabning-af-skolerne-under-covid-19
https://emu.dk/eux/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19
https://emu.dk/eux/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19
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Nyt fra Sundhedsstyrelsen 

 

Nye plakater om håndvask til elever 

Sundhedsstyrelsen har på deres hjemmeside den 19. maj offentliggjort en 

plakat om håndvask, som skolerne kan anvende i forbindelse med genåb-

ningen.  

 

Plakaten kan findes i forskellige formater her. 
 

Nye spørgsmål/svar om erhvervsuddannelser i uge 21 

Børne- og Undervisningsministeriet er i gang med en større gennemgang 
af de spørgsmål/svar, der ligger på uvm.dk/corona. Det bemærkes, at li-
sten kan afspejle, at nogle spørgsmål/svar er fra før indgåelsen af aftalen 
af 20. maj. 
 
Følgende nye eller reviderede spørgsmål samt tilhørende svar med rele-
vans for erhvervsuddannelser er lagt på uvm.dk/corona den seneste uge. 
Siden opdateres løbende. 
 

Spørgsmål  

Genåbning 

Hvad er omfattet af den udvidede genåbning af fase 2? 

Ændres der ved de fastsatte regler for prøveaflæggelse inden sommerferien? 

Kan erhvervsskolerne genoptage aktiviteter i henhold til IDV-reglerne? 

Eux 

Hvilke prøver skal eux-elever til? 

Ophøjes eux-elevernes afsluttende standpunktskarakterer til eksamenskarakterer i forbindelse med afly-
ste gymnasiale prøver? 

Prøver og eksamen 

Hvilke muligheder har skolerne for at afvikle grundfagsprøver efter den 18. maj? 

Kan man dispensere for dele af overgangskravene, hvis man ikke har kunnet afholde det i undervisnin-
gen, for eksempel undervisning/prøve i førstehjælp? 

Virksomheder 

Hvordan er vilkårene, hvis virksomhederne giver eleven mulighed for praktik, i stedet for at eleven gen-
nemfører nødundervisning? 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Kontorchef Signe Tychsen Philip 

 

Center for Gymnasier, Erhvervs- og Voksenuddannelser 

Børne- og Undervisningsministeriet  

 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Genaabning-af-ungdomsuddannelser

