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Til den kommunale forvaltning 

og alle ledere i grundskoler   Styrelsen for Undervisning og 

Kvalitet 

Frederiksholms Kanal 26 

1220 København K 

Tlf. nr.: 33 92 50 00 

E-mail: stuk@stukuvm.dk

www.stukuvm.dk

CVR nr.: 29634750 

9. oktober 2020 

Sags nr.: 20/17912 

Nyhedsbrev til grundskolesektoren ifm. COVID-19 (uge 41) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender løbende nyhedsbreve til alle 

grundskoler 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 Undervisningsministeriet her:  

- Spørgsmål og svar  

- Hotline og hjælp  

- Udsendte breve om COVID-19  

- Nyheder og lovgivning  

Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet 

Webinarer om prøven i de praktisk/musiske fag  

Ministeriets læringskonsulenter afholder webinarer om prøven i de prak

tisk/musiske fag. På webinaret vil der blandt andet være en gennemgang 

af prøvens dele og elementer, herunder af de krav der stilles til forbere

delsen, selve prøve og en gennemgang af de gældende vurderingskriterier 

i prøven. Det vil ligeledes være muligt at stille opklarende spørgsmål til 

læringskonsulenterne. Webinarerne afholdes i oktober og november.  

Tilmelding til webinarerne foregår her.

MAILTO:stuk@stukuvm.dk
http://www.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/folkeskolen/laeringskonsulenterne/arrangementer
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Videoer om prøven i de praktisk/musiske fag 

Ministeriets læringskonsulenter har udarbejdet videoer om prøven til fag

lærerne i de praktisk/musiske fag. I videoerne gennemgås bl.a. prøvens 

opbygning, prøveforløbet samt prøvens vurderingskriterier.  

Find video om prøven i madkundskab her 

Find video om prøven i billedkunst her 

Find video om prøven i musik her 

Vejledning fra læringskonsulenterne på emu-respons.dk om de 

praktisk/musiske fag og prøver 

På ministeriets faglige vejledningsforum emu-respons.dk kan der stilles 

fagspecifikke spørgsmål til læringskonsulenterne. Ministeriets lærings

konsulenter vejleder lærere i grundskolen om undervisning i alle fagene, 

Fælles Mål og prøver. (Information og vejledning, der handler om CO

VID-19, kan findes på uvm.dk/corona.) 

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.  

Børnefamilier og efterårsferie 

Sundhedsstyrelsen anbefaler i øjeblikket, at vi alle har fokus på smittefo

rebyggelsen og forsøger at begrænse vores sociale omgang med andre. 

Det gælder både i forhold til, hvor mange vi samles, hvor længe vi er 

sammen, og hvor mange forskellige personer vi mødes med. Dette gæl

der også i efterårsferien.  

Se Sundhedsstyrelsens nyhed ”Vær udenfor i efterårsferien og begræns, 

hvor mange I er sammen” her. 

Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 41 med relevans for grund

skolesektoren 

Nyt spørgsmål/svar om dimensionering 

Fredag den 9. oktober 2020 blev der offentliggjort et udbygget svar om 

dimensionering i dagtilbud.  

Se det nye spørgsmål/svar om dimensionering.

https://emu.dk/grundskole/7-9-klasses-valgfag/madkundskab
https://emu.dk/grundskole/7-9-klasses-valgfag/billedkunst
https://emu.dk/grundskole/7-9-klasses-valgfag/musik
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
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Vaer-udenfor-i-efteraarsferien-og-begraens_-hvor-mange-I-er-sammen
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Vaer-udenfor-i-efteraarsferien-og-begraens_-hvor-mange-I-er-sammen
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/dagtilbud
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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 lagt på 

uvm.dk/corona siden sidste nyhedsbrev. 

Spørgsmål  

Dagtilbud  

Hvornår kan der træffes beslutning om dimensionering? [9/10 kl. 10:15] 

Grundskolen - Nødundervisning 

Hvornår kan en skole benytte sig af nødundervisningsreglerne, og hvem træffer beslutningen? 
[9/10 kl. 10:15] 

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 

Liz Nymann Lausten 

Kontorchef 

Center for Grundskole 

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