
17. marts 2020 

Informationer på uvm.dk mv. om diverse ændringer som følge af covid-19 

Kære alle 

Vi modtager i øjeblikket mange henvendelser med spørgsmål, som er foranlediget af den helt særlige 
situation, vi nu står i.  Vi forsøger at besvare jeres henvendelser så hurtigt som muligt og i takt med, at der 
kommer nye regler og retningslinjer.  

Nedenfor er en kort oversigt over, hvor I kan finde den seneste information, bl.a. spørgsmål og svar på 
uvm.dk.  

Spørgsmål/svar 

Der er oprettet en side på ministeriets hjemmeside, hvor vi løbende offentliggør og opdaterer spørgsmål og 
svar: 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19

Regler på vej 

Ministeriet forventer at udstede forskellige regler (lov og bekendtgørelse) i den kommende uge. På grund af 
den ekstraordinære og akutte situation gennemføres der ikke høring over de love og bekendtgørelser, som 
udstedes. Men ministeriet vil – for at skabe størst mulig åbenhed om de planlagte regler – løbende 
offentliggøre lovudkast og udkast til bekendtgørelser. 

Reglerne omfatter pt.: 

1. Bekendtgørelse om nedlukning af skoler og institutioner samt etablering af nødpasning  

2. Forslag til lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet til forebyggelse og 
afhjælpning i forbindelse med COVID-19  

3. Bekendtgørelse om nødundervisning m.v.  på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og 
afhjælpning i forbindelse med COVID-19 

Lovforslaget kan findes her: 

https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/L140/som_fremsat.htm

Udkast til bekendtgørelser kan findes på denne side:

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/mar/200315-covid19-regler-paa-vej-til-skoler-og-
institutionerhttps://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/mar/200315-covid19-regler-paa-vej-til-
skoler-og-institutioner

Bekendtgørelsen om nedlukning af skoler samt etablering af nødpasning forventes udstedt tirsdag den 17. 
marts 2020.  
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https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/mar/200315-covid19-regler-paa-vej-til-skoler-og-institutionerhttps://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/mar/200315-covid19-regler-paa-vej-til-skoler-og-institutioner


17. marts 2020

Lovforslaget blev fremsat tirsdag den 17. marts 2020 og forventes at træde i kraft senere i denne uge. 
Umiddelbart efter lovens ikrafttræden forventes bekendtgørelsen om nødundervisning mv. blive udstedt. 

Hotline 

Der er oprettet en hotline til spørgsmål, som er foranlediget af COVID-19. Telefonnummeret er: 7080 6707. 
Hotlinen har åbent: Mandag til fredag kl. 8-17 og lørdag til søndag kl. 10-16. 

Med venlig hilsen 

Maria Nørby 

Kontorchef  

Børne- og Undervisningsministeriet 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

Center for Erhvervsuddannelser og Forberedende Grunduddannelse 

Frederiksholms Kanal 26 

1220 København K 

Direkte tlf.: +45 6188 4750 

Email: Maria.norby@stukuvm.dk
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