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Til udbydere af OBU, FVU og avu

   

   

 

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

(uge 46)

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 Undervisningsministeriet her:

 

- Spørgsmål og svar

- Hotline og hjælp

- Udsendte breve om COVID-19

- Nyheder og lovgivning

 

 

Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet

 

Nye retningslinjer for dagtilbud og uddannelsesinstitutioner i Nordjylland

Mandag den 9. november blev der offentliggjort nye retningslinjer for 

dagtilbud og uddannelsesinstitutioner i følgende Nordjyske kommuner: 

Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Vesthim-

merland og Læsø.

 

Se de nye retningslinjer for grundskoler samt ungdoms- og voksenud-

dannelser i Nordjylland her.

 

Ny bekendtgørelse om prøveafholdelse i vinterterminen

Torsdag den 5. november 2020 blev der udstedt en bekendtgørelse om 

midlertidige foranstaltninger ved prøveafholdelse i vinterterminen 

2020/21 i de gymnasiale uddannelser, gymnasiale fag i eux-forløb samt i 

almen voksenuddannelse som led i forebyggelsen og afhjælpningen i for-

bindelse med COVID-19.

http://www.stukuvm.dk
mailto:stuk@stukuvm.dk
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.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer
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Se ”nødvinterprøvebekendtgørelsen” her.

 

Der vil snarest muligt blive offentliggjort en række spørgsmål/svar om 

nødvinterbekendtgørelsen på uvm.dk.
 

  
Nyt fra Sundhedsmyndigheder m.v.

 

Ny bekendtgørelse om særlige restriktioner i forbindelse med håndtering af COVID-

19

Lørdag den 7. november 2020 blev der udstedt en bekendtgørelse om 

særlige restriktioner for dagtilbud, skoler, institutioner m.v. i visse kom-

muner i forbindelse med håndtering af COVID-19.

  

Se bekendtgørelse om særlige restriktioner for dagtilbud og uddannelses-
institutioner her.
 

Opgørelser og udvikling i COVID-19

Statens Seruminstitut har etableret et dashboard med nøgletal for CO-

VID-19. Målet er at samle så mange relevante data som muligt ét sted, 

hvor brugerne både kan få det hurtige overblik over dagens tal og se ud-

viklingen over tid, men også kan vælge at dykke ned tallene for en enkelt 

kommune.

 

Se dashboard med nøgletal for COVID-19 her.

 

Statens Seruminstitut offentliggør branchefordelte opgørelser over CO-

VID-19-testede og smittede. Den branchefordelte opgørelse viser 

blandt andet, at andelen af smittede i undervisningssektoren er min-

dre end den gennemsnitlige andel smittede i alle brancher.

 

Se branchefordelte opgørelser over COVID-19 testede og –positive (an-

satte inden for institutioner og undervisning) her.

 
 

Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 45 og 46 med relevans for ud-

bydere af OBU, FVU og avu

 

Særligt for Nordjylland

Der er oprettet en selvstændig kategori af spørgsmål/svar for Nordjyl-

land, som oplyser om den helt særlige situation skoler og institutioner i 

Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt. Thisted, Vesthim-

merland og Læsø Kommune, befinder sig.

 

Siden fredag den 6. november er der offentliggjort 60 spørgsmål/svar 

om Nordjylland i underkategorierne:

uvm.dk
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1572
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1578
https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2020/09_de-daglige-nogletal-for-covid19-holder-flyttedag_14092020
https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsovervaagning/c/covid19-overvaagning
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• Generelt (7)

• Tværgående- Ungdoms- og voksenuddannelse (18)

• Grundskole (20)

• Dagtilbud (13)

• Forberedende voksenundervisning (2)
 

Se spørgsmål/svar om Nordjylland og retningslinjer for bevægelser over 

kommunegrænser for børne- og undervisningsområdet her.

 

Generelt

Nyt spørgsmål/svar om mundbind og visir

Søndag den 8. november 2020 blev der offentliggjort et spørgsmål/svar 

om en institution kan kræve dokumentation for at sikre sig, at det er kor-

rekt, at en elev/kursist/deltager er undtaget fra krav om mundbind eller 

visir.

 

Se det nye spørgsmål/svar om mundbind og visir her.

 

Tværgående – ungdoms- og voksenuddannelser

Nye spørgsmål/svar om mundbind og visir

Søndag den 8. november 2020 blev der offentliggjort 2 spørgsmål/svar 

om eksaminator og censor skal bære mundbind eller visir under en prøve 

samt hvad en uddannelsesinstitution kan gøre, hvis elever, kursister eller 

deltagere ikke efterlever kravet om at bære mundbind eller visir.

 

Se de nye spørgsmål/svar om mundbind og visir her.

 

Nye spørgsmål/svar om forsamlingsforbud

Søndag den 8. november 2020 blev der offentliggjort 2 spørgsmål/svar 

om forsamlingsforbud for forsamlinger over 10 personer også gælder for 

klasser og hold samt hvilke former for aktiviteter i ungdoms- og voksen-

uddannelser, der er undtaget for forbuddet.

 

Se de nye spørgsmål/svar om forsamlingsforbud her.

 

Følgende nye eller reviderede spørgsmål samt tilhørende svar er lagt på 

uvm.dk/corona siden sidste nyhedsbrev med relevans for OBU, FVU og 

avu:

 

Spørgsmål

Særligt for Nordjylland

For oversigt over spørgsmål/svar om Nordjylland med relevans for OBU, FVU og avu henvi-

ses til bilag 1.

Generelt

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/saerligt-for-nordjylland
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/spoergsmaal-og-svar/tvaergaaende
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
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Kan en uddannelsesinstitution kræve dokumentation for at sikre sig, at det er korrekt, at en 

elev/kursist/deltager er undtaget fra kravet om mundbind eller visir? [8/11 kl.20:00]

Tværgående ungdoms- og voksenuddannelse

Skal eksaminator og censor bære mundbind/visir under en prøve? [8/11 kl. 20:00]

Hvad kan uddannelsesinstitutionen gøre, hvis elever, kursister eller deltagere ikke efterle-
ver kravet om at bære mundbind eller visir? [8/11 kl. 20:00]

Gælder forsamlingsforbuddet for forsamlinger på over 10 personer også for klasser og 
hold, der er på faglige ekskursioner til fx museer? [8/11 kl.20:00]

Hvilke former for aktiviteter i ungdoms- og voksenuddannelser er undtaget for forsam-
lingsforbuddet for forsamlinger på over 10 personer? [8/11 kl.20:00]

Hvor skal introduktionskurser og brobygning afholdes i skoleåret 2020/2021 [6/11 kl. 
13:35]

Hvad er kravene til indholdet i et introduktionskursus uden fysisk fremmøde? [6/11 kl. 
13:35]

Hvad er kravene til indholdet i et brobygningsforløb uden fysisk fremmøde? [6/11 kl. 
13:35]

Hvem træffer beslutning om, hvordan introduktionskurser og brobygning uden fysisk 
fremmøde skal foregå? [6/11 kl. 13:35]

Er ungdomsuddannelserne stadig forpligtet til at afholde introduktionskurser og brobyg-
ningsforløb? [6/11 kl. 13:35]

Hvilke sundhedsfaglige retningslinjer gælder for introduktionskurser og brobygning uden 
fysisk fremmøde? [6/11 kl. 13:35]

Må man sende eleverne fysisk afsted til introduktionskurser eller brobygning på en ung-
domsuddannelsesinstitutionen, hvis det kan gennemføres i overensstemmelse med de 
sundhedsfaglige retningslinjer? [6/11 kl. 13:35]

Er kombinationsforløb i FGU omfattet af de samme regler som brobygningsforløb? [6/11 
kl. 13:35]

Kan et planlagt kombinationsforløb udskydes? [6/11 kl. 13:35]

 

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Lisbeth Bang Thorsen

Kontorchef

Direkte tlf. +45 2012 9671

Lisbeth.Bang.Thorsen@stukuvm.dk
 
 

  

mailto:Lisbeth.Bang.Thorsen@stukuvm.dk
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Bilag 1. Oversigt over spørgsmål/svar om Nordjylland med rele-
vans for OBU, FVU og avu.
 

Generelt

Hvilke elever/kursister må krydse kommunegrænser for at møde frem på deres skole/uddan-
nelsessted? [10/11 kl. 10:30]

Hvilke konsekvenser får de reducerede muligheder for offentlig transport for elever/kursister? 
[8/11 kl. 20:00]

Kan børn og unge, der bor på minkfarme, eller har pårørende, der arbejder på en minkfarm, 
fortsat gå i dagtilbud m.v. og skole? [8/11 kl. 20:00]

Må personale, der arbejder på en grundskole, uddannelsesinstitution eller i et dagtilbud m.v. i 
en anden kommune end den, de har bopæl i, krydse kommunegrænser? [8/11 kl. 20:00]

Kan elever tage bussen til og fra skole eller uddannelsessted? [7/11 kl. 23:15]

Hvilke krav gælder til nødundervisning med og uden fysisk tilstedeværelse? [6/11 kl. 16:30]

Hvordan sikres kvalitet i undervisningen? [6/11 kl. 16:30]

Tværgående- Ungdoms- og voksenuddannelsesområdet

Gælder 50 pct. reduktion samlet for uddannelsesinstitution? [8/11 kl. 20:00]

Må skolen modtage elever, der bor i en anden kommune end skolen? [8/11 kl. 20:00]

Gælder der restriktioner i forhold til den nødundervisning, der foregår ved elevers, kursisters 
eller deltageres fysiske tilstedeværelse på institutionen? [8/11 kl. 20:00]

Må en institution uden for de syv kommuner iværksætte nødundervisning, hvis ledelsen af for-
sigtighedshensyn beslutter, at en eller flere undervisere med bopæl i en af de syv kommuner 
skal blive hjemme? [8/11 kl. 20:00]

Betyder kravet om begrænset fremmøde på 50 pct., at der igen indføres afstandskrav? [6/11 kl. 
16:30]

Er elever/kursister/deltagere, der skal til prøve i vinterterminen også omfattet af kravet om be-
grænset fremmøde? [6/11 kl. 16:30]

Gælder der særlige restriktioner for eleverne på en kostafdeling, der ligger i en af de berørte 
kommuner? [6/11 kl. 16:30]

Gælder kravet om begrænset fremmøde alle elever/kursister/deltagere på de omfattede institu-
tioner? [6/11 kl. 16:30]

Hvilke elever/kursister/deltagere skal institutionerne prioritere til fremmøde? [6/11 kl. 16:30]

Hvilke institutioner er omfattet af kravet om begrænset fremmøde? [6/11 kl. 16:30]

Hvordan skal begrænset fremmøde på institutioner med både ungdoms- og voksenuddannelser 
håndteres? [6/11 kl. 16:30]

Hvornår træder kravet om begrænset fremmøde i kraft? [6/11 kl. 16:30]

Ses de maksimalt 50 procent for hver dag eller som gennemsnit for en uge, og hvad måles den 
i forhold til? [6/11 kl. 16:30]

Skal de elever, der ikke må rejse ud af de berørte 7 kommuner, men som går i en skole eller ud-
dannelsesinstitution uden for de 7 kommuner, nødundervises og skal der ske indberetning til 
STUK? [6/11 kl. 16:30]

Skal institutioner i alle berørte kommuner i Nordjylland indsende en begrundelse for iværksæt-
telse af nødundervisning til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet? [6/11 kl. 16:30]

Såfremt undervisere har bopælskommune i en anden kommune end deres arbejdsplads er pla-
ceret, må de så krydse kommunegrænsen med det formål at undervise på uddannelsesinstitutio-
nen med fysisk tilstedeværelse? [6/11 kl. 16:30]

Tæller lærere og øvrigt personale med i optællinger ifm. begrænset fremmøde? [6/11 kl. 16:30]

Kan igangværende certifikatkurser, som er startet før den 9. november færdiggøres for kursi-
ster, som er omfattet af anbefaling om ikke at krydse kommunegrænser? [07/11 kl.19:20]

Forberedende voksenundervisning (FVU)

Må deltagere optages til FVU-dansk og matematik uden brug af de obligatoriske test? [8/11 
kl.20:00]
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Udløser den midlertidige optagelsesprocedure på FVU screeningstakst, selvom der ikke gen-
nemføres test? [8/11 kl.20:00]
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