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Til udbydere af FGU  

Nyhedsbrev til udbydere af FGU ifm. COVID-19 (uge 44) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender et nyhedsbrev til landets 

FGU-institutioner 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 Sundhedsmyndigheder m.v. 

Skærpede krav om brug af mundbind 

Bekendtgørelse om skærpede krav om anvendelse af mundbind m.v. blev 

kundgjort i Lovtidende den 28. oktober 2020.  

Fra den 29. oktober skal man bære mundbind på ungdoms- og voksen

uddannelser, når man bevæger sig rundt på uddannelsesinstitutionen. 

Elever og kursister skal dog ikke bære mundbind, når de deltager i un

dervisning. Undervisere på ungdoms- og voksenuddannelser, der under

viser i mere end to klasser/hold i løbet af en dag, skal bære mundbind el

ler visir. 

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
mailto:stuk@stukuvm.dk
http://www.stukuvm.dk
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Der er altså ikke krav om, at man skal bære mundbind i grundskolen for 

hverken elever eller undervisere. Lærere og pædagoger har dog ret til at 

anvende visir i dagtilbud og grundskolen, hvis de ønsker det. 

Se den nye bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. her. 

Det fremgår af bekendtgørelsen, at uddannelsesinstitutioner i eller ved 

lokalerne skal opsætte informationsmateriale om kravet om at bruge 

mundbind, og om muligheden for bortvisning ved manglende efterle

velse. 

Vedlagt plakat til brug for oplysning om brug af mundbind eller visir 

m.v.  

Inspirationsmateriale om at være ung i en coronatid  

Sundhedsstyrelsen har den 26. oktober 2020 – med bidrag fra Danske 

Gymnasier, Danske Erhvervsskoler og Gymnasier samt tre elevsammen

slutninger, DGS, EEO og LH - udarbejdet et inspirationsmateriale til en 

dialog om at være ung i en coronatid.  

Materialet er tænkt som inspiration til, hvordan undervisere kan starte el

ler fortsætte dialogen med de unge på gymnasier, erhvervsuddannelser og 

forberedende grunduddannelse Materialet er opdelt, så der nemt kan 

plukkes i emnerne.   

Se inspirationsmaterialet om at være ung i en coronatid her.  

Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 43 og 44 med relevans for XX  

Nyt spørgsmål/svar om børn, elever og kursister, der har været i udlandet [generelt] 

Mandag den 26. oktober 2020 blev der offentliggjort et nyt spørgs

mål/svar om børn, elever og kursister, der har været i udlandet, og hvor

vidt de skal blive hjemme i 14 dage efter hjemkomsten.   

Se det nye spørgsmål/svar om børn, elever og kursister, der har været i 

udlandet. 

Nyt spørgsmål/svar om hvilke arrangementer bør aflyses [generelt] 

Mandag den 26. oktober 2020 blev der offentliggjort et nyt spørgs

mål/svar om hvilke arrangementer, der bør aflyses i dagtilbud, på grund

skoler, fritidstilbud og ungdoms- samt voksenuddannelser.  

Se det nye spørgsmål/svar om hvilke arrangementer, der bør aflyses. 

Nyt spørgsmål/svar om mundbind og sociale arrangementer [generelt] 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1534
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Dialog-med-unge-om-coronaepidemien
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/generelt
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Søndag den 25. oktober 2020 blev der offentliggjort et nyt spørgs

mål/svar om mundbind og sociale arrangementer i dagtilbud, grundsko

ler og ungdoms- og voksenuddannelser.  

Se det nye spørgsmål/svar om mundbind og sociale arrangementer.  

Nyt spørgsmål/svar om COVID-19 test [generelt] 

Torsdag den 22. oktober 2020 blev der offentliggjort et nyt spørgs

mål/svar om et dagtilbud, en skole eller uddannelsesinstitution kan 

kræve, at er barn/en elev/kursist eller medarbejder skal tage en test.   

Se det nye spørgsmål/svar om test.  

Nyt spørgsmål/svar om test COVID-19 test [generelt] 

Torsdag den 22. oktober 2020 blev der offentliggjort et nyt spørgs

mål/svar om, hvorvidt et dagtilbud, en skole eller uddannelsesinstitution 

kan bede om oplysninger om, hvorvidt der er foretaget test.  

Se det nye spørgsmål/svar om test.  

Nyt spørgsmål/svar om uddannelsesaktiviteter med overnatning [tværgående ung

doms- og voksenuddannelse] 

Søndag den 25. oktober 2020 blev der offentliggjort et nyt spørgsmål 

svar om uddannelsesaktiviteter og overnatning. 

Se det nye spørgsmål svar om uddannelsesaktiviteter og overnatning.  

Nyt spørgsmål/svar om tilbagebetaling af forudbetaling for studieture [generelt] 

Onsdag den 28. oktober 2020 blev der offentliggjort et nyt spørgs

mål/svar om, hvorvidt en skole må tilbagebetale forudbetaling for stu

dietur, hvis skolen ikke har lokale retningslinjer herom. 

Se det nye spørgsmål/svar om tilbagebetaling. 

Nyt spørgsmål/svar om anvendelse af mundbind [tværgående - ungdoms- og voksen

uddannelser] 

Søndag den 25. oktober 2020 blev der offentliggjort et nyt spørgsmål 

svar om anvendelse af mundbind.  

Se det nye spørgsmål/svar om anvendelse af mundbind.  

Følgende nye eller reviderede spørgsmål samt tilhørende svar er lagt på 

uvm.dk/corona siden sidste nyhedsbrev: 

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/spoergsmaal-og-svar/generelt
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/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
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Spørgsmål  

Generelt  

Hvis en skole ikke har lokale retningslinjer for eventuel tilbagebetaling af forudbetaling 

for studieture, må skolen så betale tilbage til eleverne? [28/10 kl. 10:00] 

Skal børn, elever og kursister, der har været i udlandet, blive hjemme i 14 dage efter hjem

komsten? [26/10 kl. 13:45] 

Hvilke arrangementer bør aflyses i dagtilbud, på grundskoler, fritidstilbud og ungdoms- 

samt voksenuddannelser? [26/10 kl. 18:00] 

I hvilken periode gælder udmelding fra pressemøde den 23. oktober om mundbind og so

ciale arrangementer i dagtilbud, grundskoler og ungdoms- og voksenuddannelser? [25/10 

kl. 19:30] 

Kan et dagtilbud, en skole eller uddannelsesinstitution kræve, at et barn/en elev/kursist 

eller medarbejder skal tage en COVID-19 test, hvis vedkommende er hjemsendt som følge 

af symptomer på COVID-19, eller er hjemsendt fordi personen er identificeret som nær 

kontakt til en smittet? [22/10 kl. 14.15] 

Kan et dagtilbud, en skole eller uddannelsesinstitution bede forældre til et barn eller bede 

en elev/kursist eller medarbejder om oplysninger om, hvorvidt der er foretaget en test? 

[22/10 k. 14.15] 

Tværgående – ungdoms- og voksenuddannelser 

Må uddannelsesaktiviteter som indebærer overnatning fortsat afholdes? [25/10 kl. 19:30]  

I hvilke sammenhænge skal elever gå med mundbind på ungdoms- og voksenuddannelser? 
[25/10 kl. 19:30] 

Med venlig hilsen 

Kontorchef Maria Nørby 

Center for Erhvervsuddannelser og Forberedende Grunduddannelse  

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet  
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