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17. september 2020Nyhedsbrev til udbydere af erhvervsuddannelser ifm. COVID-19 

(uge 37)

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

Få et samlet overblik over vejledninger, retningslinjer, love og bekendt-

gørelser fra ministeriet om COVID-19-situationen her.

Vejledning om nødundervisning

I vejledningen beskrives kort, hvornår skolen/institutionen har pligt til at 

iværksætte nødundervisning, hvem der er ansvarlig for at beslutte dette 

samt hvilke hensyn, der skal tages ved tilrettelæggelsen af undervisnin-

gen. Endvidere oplyses også om oplysningspligten ved iværksættelse af 

nødundervisning.

Læs vejledningen om handlinger ved iværksættelse af nødundervisning 

her.

Nyt fra Sundhedsstyrelsen

Sundhedsmyndighederne har foretaget en samlet vurdering af smittesitu-

ationen med fokus på visse kommuner i Københavnsområdet og

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
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer
mailto: uvm@uvm.dk
https://www.uvm.dk
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Odense Kommune med henblik på, at situationen med forhøjet smitte-

spredning i disse kommuner hurtigt og effektivt kan inddæmmes.

 
Se ”Information om udbrudshåndtering i Københavnsområdet og 
Odense Kommune” her.
 

Sundhedsstyrelsen har endvidere samlet en række gode råd om, hvordan 

man 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.

 

Nye spørgsmål/svar om erhvervsuddannelser i uge 37

Følgende nye eller reviderede spørgsmål samt tilhørende svar er lagt på 

uvm.dk/corona den seneste uge. Siden opdateres løbende.

 

 

Spørgsmål

Tværgående

Skal en elev/kursist registreres som fraværende, når vedkommende er hjemsendt med symptomer på 

COVID-19 og venter på testsvar? [11/9 kl. 16:45]

Skal en elev/kursist registreres som fraværende, når vedkommende har modtaget positivt testsvar på 

COVID-19 og er hjemme, indtil eleven/kursisten testes negativ eller ikke har haft symptomer i 48 ti-

mer? [11/9 kl. 16:45]

Skal en elev/kursist registreres som fraværende, når vedkommende er vurderet som nær kontakt [11/9 

kl. 16:45]

Brugen af mundbind umuliggør mundaflæsning og dæmper talen, så en gennemsnitlig hørehæmmet 

ikke kan opfatte, hvad der bliver sagt. Vil Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet råde skoler med en eller 

flere hørehæmmede, CI-brugere, høreapparatsbrugere eller døve til at benytte visir frem for mundbind? 

[11/9 kl. 12:25]

Kan en skole kræve, at elever og medarbejdere skal fremvise resultatet af deres COVID-19-test? [2/9 kl. 

14:30]

Erhvervsuddannelser

Hvilke konsekvenser har det, hvis en elev ikke har afmeldt SU før 15. juni og ikke har fået skolepraktik-

ydelse for juli? [2/9 kl. 12:35]

Hvilken konsekvens har det, hvis en elev ikke har afmeldt SU før 15. juni, men eleven alligevel har fået 

skolepraktikydelse for juli? [2/9 kl. 12:35]

Kan skolen framelde SU for juli på vegne af eleven? [2/9 kl. 12:35]

Hvis en elev starter i skolepraktik i juli efter afsluttet grundforløb, men får en uddannelsesaftale og kun 

er i skolepraktik en del af juli, kan eleven så stadig få udbetalt skolepraktikydelse for juli? [2/9 kl. 12:35]

https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/September/~/media/Filer%20-%20dokumenter/01-corona/07092020-Pmoede/Information.pdf
https://www.sst.dk/da/corona
https://emu.dk/eux/corona-gode-rad-til-undervisning
https://emu.dk/eud/corona-gode-rad-til-undervisning
emu.dk
emu.dk
http://uvm.dk/corona


 3 

Hvis en elev starter i skolepraktik i juli efter afsluttet grundforløb, men afbryder sin uddannelse inden 

udgangen af juli, kan eleven så få udbetalt differencen mellem den udbetalte SU og satsen for skoleprak-

tikydelsen? [2/9 kl. 12:35]

 
 

Med venlig hilsen 

 

Kontorchef Signe Tychsen Philip

 

Center for Gymnasier, Erhvervs- og Voksenuddannelser

Børne- og Undervisningsministeriet
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