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20. marts 2020

Orientering om nye regler i forbindelse med indsatsen for at be
grænse spredningen af COVID-19 

Som led i indsatsen med at begrænse spredningen af COVID-19 er der 
udstedt forskellige nye regler på Børne- og Undervisningsministeriets 
område: 

• Folketinget har den 19. marts 2020 vedtaget lov om midlertidige 
foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet, folkehøj
skoleområdet og den frie folkeoplysende virksomhed til forebyg
gelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19. I finder loven 
her: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213550

• Den 18. marts 2020 er bekendtgørelse om lukning af dagtilbud, 
skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med 
håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) trådt i 
kraft. Af bekendtgørelsen fremgår bl.a., hvilke børn og unge der 
ikke er omfattet af lukning. I finder bekendtgørelsen her: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213472

• Den 19. marts 2020 er bekendtgørelse om nødundervisning mv. 
på børne‐ og undervisningsområdet som led i forebyggelse og af
hjælpning i forbindelse med COVID-19 trådt i kraft. I bekendt
gørelsen er det beskrevet nærmere, hvad der ligger i skolernes 
forpligtelse til i videst muligt omfang at tilbyde nødundervisning. 
I finder bekendtgørelsen her: https://www.retsinforma
tion.dk/Forms/R0710.aspx?id=213535

Bekendtgørelserne fastsat som led i forebyggelse og afhjælpning i forbin
delse med COVID-19 vil blive ophævet, når der igen kan gennemføres 
undervisning som normalt på Børne- og Undervisningsministeriets om
råde. Børne- og undervisningsministeren fremsætter forslag om revision 
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af loven inden udgangen af november 2020. Loven ophæves den 1. 
marts 2021, og børne- og undervisningsministeren kan i den forbindelse 
fastsætte overgangsordninger.  

Information om COVID-19 på ministeriets hjemmeside  
Børne- og Undervisningsministeriet opdaterer løbende siden her med re
levant information: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-
til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19 

På siden er der bl.a. svar på en række ofte stillede spørgsmål til de nye 
regler, som vi håber, kan hjælpe jer. 

Hotline 
Børne- og Undervisningsministeriet har etableret en hotline, hvor skoler 
og institutioner kan henvende sig med sektorrelevante spørgsmål til 
håndtering af COVID-19. Det kan eksempelvis være spørgsmål om drift 
og tilskud eller prøver og eksamener. Hotlinen har åbent mandag til fre
dag fra kl. 8-17 og lørdag og søndag fra kl. 10-16, og har telefonnumme
ret: 7080 6707. 

Inspiration til undervisning hjemmefra 
På emu.dk er der samlet en række gode råd til undervisning i denne sær
lige situation både overordnet og i de enkelte fag. Her findes både råd til 
den almene undervisning og hjælp til undervisning af elever med særlige 
behov. Her findes også links til materialer, som forlag o.l. stiller gratis til 
rådighed, imens skoler og institutioner er lukkede. Bemærk, at linket fø
rer hen til en fællesside med adgang til de enkelte uddannelsesområder: 
https://emu.dk/grundskole/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-for
bindelse-med-covid-19. 

Med venlig hilsen 

Martin Larsen  
Konstitueret direktør 
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