
Til udbydere af erhvervsuddannelser 

 
 
 
 
 
 
 

Departementet 

Frederiksholms Kanal 21 
1220 København K 
Tlf. nr.: 32 92 50 00 
E-mail: uvm@uvm.dk 
www.uvm.dk 
CVR nr.: 20453044 

 
 

 

 
 
 
 

Nyhedsbrev til udbydere af erhvervsuddannelser ifm. COVID-19 
(uge 36) 

4. september 2020 

 
Børne- og Undervisningsministeriet sender et nyhedsbrev til landets ud-
bydere af erhvervsuddannelser 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 på ovennævnte undervisningsområde. 
 
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

 
Relevante politiske aftaler og bekendtgørelser 
Ingen nye aftaler og bekendtgørelser på tidspunktet for udarbejdelsen af 
nyhedsbrevet. 
 
Nyt fra Sundhedsstyrelsen 
Sundhedsstyrelsen har samlet en række gode råd til unge om, hvordan de 
kan være med til at forebygge smittespredning med ny coronavirus. 
 
Læs de gode råd her. 
 
Gode råd til undervisning emu.dk 
På emu.dk ligger en række artikler med gode råd og inspiration til den 
virtuelle undervisning samt til undervisning i forbindelse med genåbnin-
gen. Artiklerne opdateres løbende.  
 
Artiklerne om eux kan findes her og artiklerne om eud her.  

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/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Ung-under-covid/Ung-under-COVID19.ashx?la=da&hash=FD526065FFEF093121F3F86E804FEE944CEC71B2
https://emu.dk/eux/corona-gode-rad-til-undervisning
https://emu.dk/eud/corona-gode-rad-til-undervisning
mailto:uvm@uvm.dk
http://www.uvm.dk
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Nye spørgsmål/svar om erhvervsuddannelser i uge 36 
Må skolerne gennemføre studieture til udlandet?  
Det er op til den enkelte skole at beslutte, hvorvidt skolen kan og ønsker 
at gennemføre studieture. Hvis en skole planlægger at gennemføre stu-
dieture, skal skolen orientere sig i Udenrigsministeriets rejsevejledninger. 
Disse opdateres ugentligt på baggrund af blandt andet smitteudvikling og 
indrejserestriktioner.  
 
Hvis skolerne vælger at arrangere studieture bør skolerne gøre ele-
verne/kursisterne opmærksomme på eksempelvis risiko for aflysning 
grundet COVID-19.  
 
Endvidere er følgende nye eller reviderede spørgsmål samt tilhørende 
svar er lagt på uvm.dk/corona den seneste uge. Siden opdateres løbende. 
 
 

Spørgsmål  
Generelt 
Hvordan skal man forholde sig, hvis et barn eller en voksen på en stue/en klasse/en gruppe er påvist 
COVID-19-positiv? Betyder Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende smitteopsporing og nære 
kontakter, at hele stuen/klassen/gruppen skal sendes hjem, og gælder det samme for personalegrup-
pen? [28/8 kl. 9:00] 
Tværgående 
Hvilke undervisningsmæssige forpligtelser gælder der for elever, der hjemsendes på grund af smitte med 
eller mistanke om COVID-19? [28/8 kl. 11:25 
Hvilke krav er der til nødundervisningen? [28/8 kl. 11:25] 

Hvem kan beslutte, at en skole sender en række elever eller klasser hjem eller lukker hele skolen ned for 
fysisk undervisning på grund af smittetilfælde? [28/8 kl. 11:25] 
Hvornår kan en skole benytte sig af nødundervisningsreglerne, og hvem træffer beslutningen? [28/8 kl. 
11:25] 
Hvem rådgiver skolelederen i den konkrete situation omkring hjemsendelse eller nedlukning? [28/8 kl. 
11:25] 
I hvor lang tid må en skole nødundervise? [28/8 kl. 11:25] 

Hvornår skal skoler og ungdomsuddannelser sende en begrundelse ind til STUK, og hvad er processen 
for forlængelse? [28/8 kl. 11:25] 
Kan en skole kræve, at elever og medarbejdere skal fremvise resultatet af deres COVID-19-test? [2/9 kl. 
14:30] 
Er en elev omfattet af statens selvforsikring, hvis eleven bliver smittet med COVID-19 på skolen? [1/9 
kl. 15:30] 
Gælder de almindelige begrænsninger for hvor stor en andel af nødundervisning, der kan tilrettelægges 
som fjernundervisning eller virtuel undervisning? [1/9 kl. 15:30] 
Hvad er taksten for fjernundervisning og virtuel undervisning, der gennemføres som led i nødundervis-
ning? [1/9 kl. 15:30] 
Må elevråd samles? [1/9 kl. 15:30] 
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Med venlig hilsen 
 
Kontorchef Signe Tychsen Philip 
 
Center for Gymnasier, Erhvervs- og Voksenuddannelser 
Børne- og Undervisningsministeriet  
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