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Til udbydere af OBU, FVU og avu

Nyhedsbrev til udbydere af OBU, FVU og avu ifm. COVID-19 

(uge 41)

Børne- og Undervisningsministeriet sender et nyhedsbrev til landets in-

stitutioner med OBU, FVU og avu 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 COVID-19.

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

Nyt fra Sundhedsmyndighederne

Nuværende nationale tiltag mod COVID-19 forlænges måneden ud

De nuværende coronarestriktioner, der skulle gælde til den 18. oktober, 

er forlænget til 31. oktober 2020. Se myndighedernes seneste retningslin-

jer for at hindre spredningen af coronavirus.

Oplæg ved Styrelsen for Patientstikkerhed og Sundhedsstyrelsen 

om smitte med COVID-19 på en ungdoms- og voksenuddannelse

Vedlagte plancher blev den 6. oktober 2020 præsenteret ved et oplæg om 

afgrænsning af nære kontakter, smitteopsporing og hvad en uddannelses-

institution skal gøre m.v.

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar
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/lovgivning-og-retningslinjer
https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/Oktober/Nuvaerende-nationale-tiltag-mod-covid-19-forlaenges-maaneden-ud.aspx
https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/Oktober/Nuvaerende-nationale-tiltag-mod-covid-19-forlaenges-maaneden-ud.aspx
mailto:stuk@stukuvm.dk
http://www.stukuvm.dk
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Plancherne kan med fordel læses i sammenhæng med Sundhedsstyrelsens 

publikation om Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, 

skoler, ungdoms- og voksenuddannelser.

Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 41 med relevans for det al-

mene VEU-område

Nyt spørgsmål/svar om nødundervisning

Fredag den 9. oktober 2020 blev der offentliggjort et udbygget spørgs-

mål/svar om nødundervisning.

Se det nye spørgsmål/svar om nødundervisning.

Nyt spørgsmål/svar om arrangementer

Torsdag den 8. oktober 2020 blev der offentliggjort et udbygget spørgs-

mål/svar om arrangementer.

Se det nye spørgsmål/svar om arrangementer.

Følgende nye eller reviderede spørgsmål samt tilhørende svar er lagt på 

uvm.dk/corona siden sidste nyhedsbrev.

Spørgsmål

Tværgående – ungdoms- og voksenuddannelser

Hvornår kan en skole benytte sig af nødundervisningsreglerne, og hvem træffer beslutnin-
gen? [9/10 kl. 10:05]

Generelt – Sociale arrangementer og lejerskoler, studieture m.v.

Hvilke arrangementer bør aflyses i dagtilbud, på grundskoler, fritidstilbud og ungdoms- 
samt voksenuddannelser? [8/10 kl. 14:25]

Med venlig hilsen

Lisbeth Bang Thorsen

Kontorchef

Direkte tlf. +45 2012 9671

Lisbeth.Bang.Thorsen@stukuvm.dk

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Tilf%C3%A6lde-af-covid-19-i-skole,-dagtilbud-mm/Information-om-COVID-19-til-dagtilbud_-skoler-mm.ashx?la=da&hash=394193D07134C748916F362EABA2F9DF1FF1D337
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Tilf%C3%A6lde-af-covid-19-i-skole,-dagtilbud-mm/Information-om-COVID-19-til-dagtilbud_-skoler-mm.ashx?la=da&hash=394193D07134C748916F362EABA2F9DF1FF1D337
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/tvaergaaende
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/generelt
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
mailto:Lisbeth.Bang.Thorsen@stukuvm.dk

	Nyhedsbrev til udbydere af OBU, FVU og avu ifm. COVID-19 (uge 41)
	Nyt fra Sundhedsmyndighederne
	Nuværende nationale tiltag mod COVID-19 forlænges måneden ud
	Oplæg ved Styrelsen for Patientstikkerhed og Sundhedsstyrelsen om smitte med COVID-19 på en ungdoms- og voksenuddannelse
	Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 41 med relevans for det almene VEU-område
	Nyt spørgsmål/svar om nødundervisning
	Nyt spørgsmål/svar om arrangementer






