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Nyhedsbrev til udbydere af gymnasiale uddannelser ifm. COVID-

19 (uge 43) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender et nyhedsbrev til landets in

stitutioner med udbud af gymnasiale uddannelser 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  

Telefonnummer til brug ifm. konkret håndtering af smitteudbrud 

Styrelsen for Patientsikkerhed skal kontaktes for rådgivning om afgrænsning 

og konkret håndtering af udbrud, herunder evt. lukning af bestemte arealer, 

bygninger, årgange eller hele institutionen på telefon: 70 20 02 66 alle dage 

mellem kl. 9.30 og 16.00. 

Dette telefonnummer fremgik beklageligvis ikke af oplægget fra sund

hedsmyndighederne, som var vedlagt COVID-nyhedsbrevet i uge 41. 

Læs mere om kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed i ’Forholdsregler 

ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler, ungdoms- og voksenud

dannelser’  

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.sst.dk/da/Nyheder/2020/Opdaterede-retningslinjer-tydeliggoer-hvad-man-goer-ved-enkelttilfaelde-af-smitte-hos-boern-og-elever
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Nyt fra Sundhedsmyndighederne m.v. 

Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen og KL afholder  

webinar fredag den 23. oktober kl. 10.00 – 11.30 om udbrudshåndtering 

og smitteforebyggelse på skoler og i dagtilbud for skoleledere og dagtil

budsledere.  

Der er ikke tilmelding til arrangementet, og alle er velkomne til at del

tage. Arrangementet afholdes som live event, så der er udelukkende mu

lighed for at stille spørgsmål via chat-funktionen. Arrangementet vil blive 

optaget, og optagelsen vil blive lagt på organisationernes hjemmeside. 

Deltag i webinaret via Microsoft Teams  

Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 42 og 43 med relevans for de 

gymnasiale uddannelser  

Nyt spørgsmål/svar om og brobygning  

Onsdag den 14. oktober 2020 blev der offentliggjort et nyt spørgs

mål/svar om brobygning.   

Se det nye spørgsmål/svar om introduktionskurser og brobygning.  

Følgende nye eller reviderede spørgsmål samt tilhørende svar er lagt på 

uvm.dk/corona siden sidste nyhedsbrev: 

Spørgsmål  

Tværgående – ungdoms- og voksenuddannelser 

Hvem kan beslutte, at brobygning for elever i 9. og 10. klasse på ungdomsuddannelser ikke skal 
gennemføres? [14/10 kl.11:00] 

Med venlig hilsen 

Kontorchef Jens Refslund Poulsen  

Kontor for Gymnasier  
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDU3ZmMxNDQtNDI4MS00ZmZiLWEyOWYtZGRhZWY2NjQ2Yzlj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223e8058db-e238-4b97-bbd7-22033aa6621d%22%2c%22Oid%22%3a%223ab7f9da-c53b-45b5-a301-04298d0f88b1%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
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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