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Til udbydere af gymnasiale uddannelser 

 

Nyhedsbrev til udbydere af gymnasiale uddannelser ifm. COVID-

19 (uge 21) 

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 
 

Aftale om yderligere genåbning i fase 2 

Regeringen og 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 fra den 27. maj og om-

fatter bl.a. fuld genåbning af de gymnasiale uddannelser.  

 

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. 

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 

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
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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Bekendtgørelse om aflysning af visse sygeprøver 

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

oner blev der d. 18. maj udstedt en bekendtgørelse om aflysning af visse 

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

prøve i sommerterminen i skoleåret 2019/2020.  

 

Bekendtgørelsen kan findes her. 

 
Orienteringer fra Børne- og Undervisningsministeriet  

 

Brev til ledere af institutioner med gymnasiale uddannelser 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udsendte d. 18. maj et brev til le-

dere af institutioner gymnasiale uddannelser. Brevet omhandlede for det 

første den fortsatte nødundervisning frem til skoleårets afslutning med 

budskabet om, at skolerne i videst muligt omfang skal give nødundervis-

ning til eleverne helt frem til afslutningen af skoleåret.  

 

For det andet blev det understreget, at der må udvises tilbageholdenhed 

og forsigtighed på skolerne ifm. afholdelse af skolearrangementer, hvis 

arrangementernes karakter gør det svært at efterleve anbefalingerne fra 

sundhedsmyndighederne.  

 

Brevet kan findes her. 

 

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 og undervisning i forbindelse med genåbningen. 

Den 20. maj er siden blevet opdateret med vejledninger til elevernes mo-

tivation og faglig vejledning generelt. 

 

 Artiklen om arbejde med elevernes motivation findes her. 

 Artiklen om faglig vejledning findes her. 

 Artiklerne om genåbning og fortsat nødundervisning findes her. 

 Artiklerne om gode råd til undervisning hjemmefra kan findes 

her. 

 

Siderne opdateres løbende. 

 

Nyt fra Sundhedsstyrelsen 

 

Nye plakater om håndvask til elever 

Sundhedsstyrelsen har på deres hjemmeside d. 19. maj offentliggjort en 

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

ningen.  

 

Plakaten kan findes i forskellige formater her. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/639
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/maj/200520-mail-vedr--planlaegning-og-afvikling-af-stoerre-skolearrangementer.pdf?la=da
https://emu.dk/stx/genabning-og-fortsat-nodundervisning/fastholdelse-af-motivation-elever-som-fortsaetter-med
https://emu.dk/stx/genabning-og-fortsat-nodundervisning/faglig-vejledning-og-stotte-elever-i-den-virtuelle
https://emu.dk/stx/genabning-og-fortsat-nodundervisning
https://emu.dk/stx/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Genaabning-af-ungdomsuddannelser
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Nye spørgsmål/svar om gymnasiale uddannelser i uge 21 
Følgende nye spørgsmål samt tilhørende svar med relevans for gymnasi-
ale uddannelser er lagt på uvm.dk/corona den seneste uge. Siden er des-
uden konsekvensrettet som følge af den yderligere genåbning af fase 2. 
Siden opdateres løbende. 

 
Spørgsmål 

Prøver, eksaminer og optagelsesproces 

Hvordan håndterer vi elever, der er henvist til prøve pga. fravær (og dermed manglende be-
dømmelsesgrundlag), som samtidig er fritaget for fysisk tilstedeværelse pga. at de er i risiko-
gruppe? 

Hvad sker der, hvis en elev er syg, når han/hun skal til prøve 

Genåbning 

Hvordan skal genåbningen tilrettelægges?   

Hvilke anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen gælder for gymnasier? 

Hvilke elever og kursister på de gymnasiale uddannelser er omfattet af den yderli-
gere genåbning af fase 2?   

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kontorchef Trine Frederiksen 

 

Center for Gymnasier, Erhvervs- og Voksenuddannelser 

Børne- og Undervisningsministeriet 

 


