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Orientering om  nye regler om nødundervisning og afsluttende 
prøver på erhvervsuddannelserne 

Børne- og Undervisningsministeriet har modtaget mange henvendelser 
med spørgsmål til blandt andet hjemsendelse af elever fra skoleperioder, 
nødundervisning og afsluttende prøver.  
 
Vi besvarer henvendelserne, så hurtigt vi kan og offentliggør løbende re-
levant information og ofte stillede spørgsmål på ministeriets hjemmeside: 
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinsti-
tutioner-om-coronavirus-covid-19 
 
Der er i sidste uge udstedt regler på ministeriets område, herunder om 
nødundervisning. Ministeriet har desuden den 23. marts 2020 udstedt be-
kendtgørelse nr. 255 om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervs-
uddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med 
covid-19. 
 
Børne- og undervisningsministeren har i dag sendt brev til de faglige ud-
valg om de afsluttende prøver. Brevet er vedlagt til orientering. 
 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil med dette brev informere om 
reglerne om blandt andet hjemsendelse af elever, nødundervisning og af-
sluttende prøver.  
 
Pligt til nødundervisning 
Folketinget har vedtaget lov nr. 241 af 19. marts 2020 om midlertidige 
foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskole-
området og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og 
afhjælpning i forbindelse med covid-19. 
 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19
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Det fremgår af lovens § 2, stk. 1, at uddannelsesinstitutioner i videst mu-
ligt omfang skal tilbyde nødundervisning i overensstemmelse med ud-
dannelsens, fagets eller tilbuddets formål og målene for den pågældende 
aktivitet. 
 
Børne- og Undervisningsministeriet har udstedt bekendtgørelse nr. 242 
af 19. marts 2020 om nødundervisning m.v. på børne- og undervisnings-
området som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-
19. 
 
Hvis elever ikke kan modtage almindelig undervisning som følge af luk-
ningen af skoler, har skolen pligt til at gennemføre nødundervisning, jf. 
lovens § 2, stk. 1, og § 1 i bekendtgørelse om nødundervisning. Alle ele-
ver, der er hjemsendt fra skoleundervisning, er omfattet af nødundervis-
ning, jf. § 1 i bekendtgørelse om nødundervisning.  
 
Elever hjemsendt fra en skoleperiode 
Eleverne, der er hjemsendt fra en skoleperiode, kan kun sendes ud i 
praktik i virksomhederne, når det er aftalt med virksomhed og elev.  
 
Der er mulighed for, at skole, elev og virksomhed kan aftale ændringer i 
forhold til elevens skole- og praktikperioder inden for den samlede ud-
dannelsestid, så der byttes rundt på skole- og praktikophold, jf. § 7 i be-
kendtgørelse om midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne 
m.v. 
 
Skoleperioder for elever på erhvervsuddannelser må kun ændres, såfremt 
der er enighed mellem elev, skole og virksomhed om, at der foretages en 
ændring af skole- og praktikperioder. Det har direkte økonomiske konse-
kvenser for både skolens taxametertilskud og praktiksteders refusion fra 
AUB, såfremt skoler omregistrerer skoleperioder til praktikperioder, og 
det bør derfor udelukkende ske i de tilfælde, hvor der er enighed mellem 
alle parter herom.  
 
Såfremt skoler allerede har foretaget en sådan omregistrering efter covid-
19 lukningen, bør denne snarest muligt bringes i overensstemmelse med 
disse retningslinjer. 
 
Inspiration til undervisning hjemmefra 
På emu.dk er der samlet en række gode råd til undervisning til undervise-
ren om undervisning hjemmefra samt didaktiske råd og redskaber til 
fjernundervisning af erhvervsuddannelseselever. Desuden er der råd mål-
rettet ledelsen i forhold til at understøtte undervisernes arbejde med at 
undervise hjemmefra. Her findes også links til materialer, som forlag 
o.lign. stiller gratis til rådighed, imens skoler er lukkede. Du kan læse 
mere her. 
 

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


 3 

I starten af næste uge følger inspirationsmateriale til fjernundervisning i 
de 18 grundfag på erhvervsuddannelserne.  
 
Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for er-
hvervsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning i for-
bindelse med covid-19 
Formålet med bekendtgørelsen er at skabe klarhed om retstilstanden på 
en række erhvervsuddannelsesrelaterede spørgsmål, herunder afvikling af 
afsluttende prøver.  
 
Afsluttende prøver 
Institutionerne skal udfolde enhver mulig bestræbelse, herunder ved brug 
af ekstraordinære og usædvanlige løsninger, på at afbøde de afledte virk-
ninger på elevernes gennemførelse af erhvervsuddannelserne, herunder 
svendeprøver og andre afsluttende prøver, som vil være eller kunne være 
en følge af de foranstaltninger, som træffes som led i forebyggelse og af-
hjælpning i forbindelse med covid-19. Målet hermed er, at elevernes mu-
ligheder for at gennemføre deres uddannelse, herunder deres svendeprø-
ver og andre afsluttende prøver, sikres bedst muligt inden for de helt 
ekstraordinære rammer, som forebyggelsen og afhjælpningen i landet i 
forbindelse med covid-19 nødvendiggør, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 1. 
Institutionens leder skal i videst mulige udstrækning samarbejde med de 
faglige udvalg  og andre institutioners ledere om opgaven, jf. bekendtgø-
relsens § 1, stk. 2.  
 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet opfordrer derfor institutionerne 
til at være kreative og finde løsninger, så de afsluttende prøver, herunder 
svendeprøver, kan afholdes i videst mulige omfang. Det kan indebære, at 
enkelte medarbejdere har behov for at være på skolen i forbindelse med 
afviklingen af prøven. Forudsætningen er, at det kan ske inden for de 
rammer, der udstedes efter epidemiloven, og under iagttagelse af sund-
hedsmyndighedernes retningslinjer om forebyggelse af risiko for smitte-
spredning. 
 
Om tilrettelæggelse af prøver 
Det fremgår af bekendtgørelsens § 8, at institutionen kan fravige eller 
supplere en række regler og krav til prøvens tilrettelæggelse, herunder 
regler om gruppeprøver og om tilsynsførende ved prøver med mundtlig 
besvarelse som videokonference, jf. § 8, stk. 2, nr. 1 og 2.  
 
Desuden kan institutionen beslutte at ophøje standpunktskarakterer til 
prøvekarakter i grundfag, uddannelsesspecifikke fag og grundforløbs-
prøve, der afsluttes under skolelukningen, jf. § 8, stk. 2, nr. 3.  
 
Derudover kan institutionen fravige regler om grundforløbsprøvens ind-
hold, så praktiske elementer erstattes af mundtlige eller skriftlige elemen-
ter, jf. § 8, stk. 2, nr. 4. 
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Endelig kan institutionen efter inddragelse af det faglige udvalg fravige 
regler om den afsluttende prøves indhold, så praktiske elementer erstat-
tes af mundtlige eller skriftlige elementer, jf. § 8, stk. 2, nr. 4, og stk. 3. 
 
Om afholdelse af afsluttende prøver 
For en beskrivelse af de nye regler om afsluttende prøver henvises til 
vedlagte brev fra børne- og undervisningsministeren til de faglige udvalg.  
 
Udstedelse og ikrafttrædelse 
Bekendtgørelsen blev udstedt og trådte i kraft den 23. marts 2020 og kan 
findes her. 
 
De særlige regler fastsat som led i forebyggelse og afhjælpning i forbin-
delse med covid-19 vil blive ophævet, når der igen kan gennemføres un-
dervisning som normalt på Børne- og Undervisningsministeriets område. 
 
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. 12-16, og har telefonnumme-
ret: 7080 6707. 
 
Spørgsmål om håndteringen af covid-19 situationen på erhvervsuddan-
nelserne kan desuden sendes til Center for Erhvervsuddannelser og 
FGU på mail: stuk.cef@stukuvm.dk. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Maria Nørby 
Kontorchef 
Direkte tlf. 6188 4750 
maria.norby@stukuvm.dk 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213541



