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Til den kommunale forvaltning 

og alle ledere i grundskoler   

Nyhedsbrev til grundskolesektoren ifm. COVID-19 (uge 39) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender løbende nyhedsbreve til alle 

grundskoler med nyt fra forskellige myndigheder i relation til COVID-

19.  

Du kan løbende finde information fra Børne- og Undervisnings-

ministeriet her: 

- Spørgsmål og svar 

- Hotline og hjælp 

- Udsendte breve om COVID-19 

- Retningslinjer og lovgivning 

Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet 

23. september: Brev fra minister og organisationer til ledere på 

skoler og institutioner 

I brevet opfordrer børne- og undervisningsministeren skole- og instituti-

onsledere til at få to centrale budskaber ud til alle børn, unge og forældre: 

• Alle sociale arrangementer bør aflyses i forbindelse med dagtilbud, 

grundskoler, fritidstilbud og ungdomsuddannelser. Der bør således 

ikke holdes sociale arrangementer eller arrangementer uden for al-

mindelig skoletid fx klassefester, fælles morgenmad og lejrskoler. 

Tiltagene er foreløbig gældende til den 4. oktober 2020. 

• Brug smittestop-app’en som man kan downloade på smittestop.dk 

Brevet kan findes her. 

mailto:stuk@stukuvm.dk
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/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/sep/200923-brev-til-ledere-paa-skoler-og-institutioner-paa-buvm-s-omraade.pdf?la=da
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23. september: Brev fra minister og organisationer til forældre, BI-

LAG til ”Brev fra minister og organisationer til ledere på skoler og 

institutioner” 

I brevet opfordrer børne- og undervisningsministeren forældre til at hol-

de igen med sociale arrangementer og bede deres børn gøre det samme. 

Endelig opfordrer ministeren til at bruge smittestop-app’en, som kan 

downloades på smittestop.dk. 

Brevet kan findes her. 

Vejledning om handlinger ved iværksættelse af nødundervisning 

Børne- og Undervisningsministeriet har udarbejdet en vejledning, som 

skal give et lettilgængeligt overblik over, hvad man som skole skal gøre, 

når man er nødsaget til at iværksætte nødundervisning.  

Vejledningen kan findes på Børne- og Undervisningsministeriets hjem-

meside her. 

Nyt fra Sundhedsstyrelsen 

Nyhed fra Sundhedsstyrelsen om sociale arrangementer i forbin-

delse med dagtilbud, skoler og andre uddannelsesinstitutioner  

Sundhedsstyrelsen opfordrer til at aflyse sociale arrangementer i forbin-

delse med dagtilbud, skoler og på uddannelsesinstitutioner. 

Sundhedsstyrelsens nyhed kan ses her. 

Sundhedsstyrelsens vejledning om ”Forholdsregler ved tilfælde af 

COVID-19 i dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser” er blevet 

opdateret  

Det er præciseret i vejledningen, at dagtilbud og grundskoler skal kontak-

te den kommunale sundhedstjeneste for rådgivning om afgrænsning og 

den konkrete håndtering af udbruddet, herunder evt. lukning af bestemte 

arealer (f.eks. en hel etage, flere klasser), bygninger eller hele institutio-

nen.  

Ovenstående ændringer er indarbejdet i Børne- og Undervisningsmini-

steriets vejledning om handlinger ved iværksættelse af nødundervisning 

på skoler og institutioner under Børne- og Undervisningsministeriets 

område.  

Sundhedsstyrelsens opdaterede vejledning ”Forholdsregler ved tilfælde af 

COVID-19 i dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser” og nyhed kan 

findes her. 

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/sep/200923-brev-til-foraeldre.pdf?la=da
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/sep/200911-vejledning-om-handlinger-ved-ivrkst-af-ndundervis-p-skoler-og-instir-under-ministeriets-omrde.pdf?la=da
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/sep/200911-vejledning-om-handlinger-ved-ivrkst-af-ndundervis-p-skoler-og-instir-under-ministeriets-omrde.pdf?la=da
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Sociale-arrangementer-ifm-dagtilbud-skoler-og-andre-boer-aflyses-i-den-kommende-tid
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
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Opdaterede-retningslinjer-tydeliggoer-hvad-man-goer-ved-enkelttilfaelde-af-smitte-hos-boern-og-elever
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Opdaterede-retningslinjer-tydeliggoer-hvad-man-goer-ved-enkelttilfaelde-af-smitte-hos-boern-og-elever
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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Pjece til forældre med svar på nogle af de spørgsmål, der kan op-

stå, når et barn har symptomer, der kan være COVID-19, eller er 

hjemsendt 

Sundhedsstyrelsen har den 9. september 2020 udgivet en pjece, der sam-

ler svar på nogle af de spørgsmål, forældre kan have, når de har et barn 

med symptomer, der kan være COVID-19. 

Pjecen indeholder også information til forældre med et barn, der er sendt 

hjem, enten som nær kontakt til en smittet, eller i forbindelse med scree-

ning for COVID-19 i dagtilbud eller skole.  

Pjecen er skrevet til forældre, men den kan også læses af f.eks. pædago-

ger og lærere og andre, der arbejder med børn og unge. 

Pjecen kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her. 

Pjece til unge under COVID-19 epidemien 

Sundhedsstyrelsen har den 1. september 2020 udgivet en pjece med gode 

råd til, hvordan man som ung kan være med til at forebygge smitte-

spredning med ny coronavirus. 

Pjecen kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her. 

Nye spørgsmål/svar på grundskoleområdet  

Følgende nye spørgsmål/svar med relevans for grundskoleområdet er 

lagt på uvm.dk/corona siden sidste nyhedsbrev den 26. august 2020. 

Siden opdateres løbende.  

Spørgsmål Svar 
Generelt - Symptomer og håndtering af smitte 
Hvad er typiske COVID-19 symp-

tomer? [17/9 kl. 15:45] 

Sundhedsstyrelsen oplyser, at følgende symp-

tomer er typiske for COVID-19:  

• Tør hoste 

• Feber 

• Almen utilpashed 

• Man kan også have luftvejssymptomer, 

f.eks. ondt i halsen, forkølelse med videre 

eller andre symptomer, som for eksempel 

diarré. Man behøver ikke at have alle 

symptomerne på én gang, og især hos børn 

kan de være meget milde. 

• Løbenæse uden andre symptomer er ikke 

tegn på COVID-19.  

Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrel-

sens retningslinjer løbende kan blive opdateret. 

Kan et barn/elev/kursist, der er Sundhedsstyrelsen oplyser: 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Har-dit-barn-symptomer-der-kan-vaere-COVID-19-eller-er-der-smitte-i-dit-barns-dagtilbud-eller-skole_
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Sundhedsstyrelsens-gode-raad-Ung-under-COVID-19-epidemien
http://www.uvm.dk/corona
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nær kontakt til en person, som er 

testet positiv for COVID-19, 

komme i dagtil-

bud/skole/institution? [17/9 kl. 

15:45] 

• Nej. Er barnet/eleven/kursisten nær kon-

takt til en person, som er testet positiv for 

COVID-19, skal vedkommende blive 

hjemme fra dagtil-

bud/skolen/institutionen. 

• Det anbefales, at nære kontakter til en per-

son med COVID-19 testes.  

• Barnet/eleven/kursisten kan igen møde i 

dagtilbud/skole/institutionen:  

• Ved testning: Hvis den første test er 

negativ, og barnet ikke har symptomer, 

kan barnet/eleven/kursisten møde i 

dagtilbud/skole/institution herefter. 

Vedkommende skal dog stadig få fore-

taget anden test to dage efter første test, 

da vedkommende har været i nær kon-

takt med en smittet.  

• Testes barnet/eleven ikke: Man kan 

undlade at teste børn under 12 år, da 

det kan opleves ubehageligt for dem. I 

stedet kan man vælge at holde barnet 

hjemme i 7 dage efter, at den sidste næ-

re kontakt fandt sted. Hvis barnet ikke 

har fået symptomer i de 7 dage, kan 

barnet igen møde i dagtilbud/skole.  

Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrel-

sens retningslinjer løbende kan blive opdateret. 

Hvad skal et barn/elev/kursist, 

som har haft tæt kontakt til en per-

son med symptomer på COVID-

19, gøre? [15/9 kl. 15:45] 

Sundhedsstyrelsen oplyser, at:  

• Barnet og forældrene eller kursisten selv 

bør have skærpet opmærksomhed på 

symptomer og hygiejne med videre.  

• Barnet/eleven/kursisten kan godt 

komme i dagtilbud/skole/institution så-

fremt vedkommende ikke har sympto-

mer på COVID-19.  

• Det er først, hvis den person, som har 

symptomer, testes positiv for COVID-

19, at barnet/eleven/kursisten bliver en 

nær kontakt og derved skal blive hjem-

me og testes.   

Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrel-

sens retningslinjer løbende kan blive opdateret. 

Hvad skal et barn/elev/kursist, der 

har været tæt på én, der er nær kon-

Sundhedsstyrelsen oplyser, at: 

• Barnet og forældrene eller kursisten selv 
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takt til en person, der er testet posi-

tiv for COVID-19, gøre? [17/9 kl. 

15:45] 

bør have skærpet opmærksomhed på 

symptomer og hygiejne med videre.  

• Barnet/eleven/kursisten kan godt 

komme i dagtilbud/skole/institution så-

fremt vedkommende ikke har sympto-

mer på COVID-19.  

• Det er først, hvis den person, som har 

symptomer, testes positiv for COVID-

19, at barnet/eleven/kursisten bliver en 

nær kontakt og derved skal blive hjem-

me og testes.  

Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrel-

sens retningslinjer løbende kan blive opdateret. 

Hvad skal et barn/elev/kursist, der 

er testet positiv for COVID-19, 

gøre? [17/9 kl. 15:45] 

Sundhedsstyrelsen oplyser, at:  

• Barnet/eleven/kursisten skal blive 

hjemme indtil 48 timer efter, at symp-

tomerne er forsvundet. Hvis vedkom-

mende er testet positiv, men ikke har 

symptomer, skal bar-

net/eleven/kursisten blive hjemme ind-

til 7 dage efter, at testen er taget. 

• Personer smittet med COVID-19 kan i 

mange uger efter deres sygdom potenti-

elt have stoffer i blodet, der giver udslag 

i en positiv test. Derfor kan 

børn/elever/kursister, der ikke har op-

levet symptomer i 48 timer, godt kom-

me i dagtilbud/skole/institution, og det 

anbefales ikke, at man tester igen med 

henblik på raskmelding.  

• Af hensyn til børn, elever og kursister 

anbefaler Børne- og Undervisningsmi-

nisteriet, at ledelsen på dagtilbud, skoler 

og uddannelsesinstitutioner tager ud-

gangspunkt i Sundhedsstyrelsens ud-

melding om, at eleverne efter 48 timers 

symptomfrihed kan anses for at være 

smittefri, og at børn/elever/kursister 

dermed ikke behøver at fremvise en ne-

gativ test for at vende tilbage.   

Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrel-

sens retningslinjer løbende kan blive opdateret. 

Hvad gør dagtilbud og grundskoler,

hvis én i stuen/klassen/gruppen er 

Sundhedsstyrelsen oplyser, at: 

For dagtilbud og grundskoler (til og med 10. 
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smittet med COVID-19? [17/9 kl. 

15:45] 

klasse) gælder følgende når anbefalingen om 1 

meters afstand er fulgt inden for stuen eller 

klassen: 

• Der opspores nære kontakter til den 

smittede. Personer som er nære kontak-

ter følger herefter programmet for nære 

kontakter med hjemsendelse og to test. 

Læs mere i Sundhedsstyrelsens Smitte-

opsporing af nære kontakter (sst.dk) 

• Der suppleres med en screeningstest af 

de børn/elever, der går i stue/klasse 

med den smittede, og som ikke er iden-

tificeret som nære kontakter. 

Børn/elever hjemsendes med henblik 

på at få foretaget én test. Screening fo-

retages for at være sikker på, at der ikke 

er yderligere smitte i stuen/klassen. 

For dagtilbud og grundskoler (til og med 10. 

klasse) gælder følgende, når anbefalingen om 1 

meters afstand i overensstemmelse med Børne- 

og Undervisningsministeriets retningslinjer er 

fraveget inden for stuen eller klassen: 

• Hele stuen/klassen opfattes som nære 

kontakter til den smittede og følger 

testprogrammet for nære kontakter med 

hjemsendelse og to test. Læs mere i 

Sundhedsstyrelsens Smitteopsporing af 

nære kontakter (sst.dk) 

• Eventuelle nære kontakter i dagtilbud-

det/skolen uden for stuen/klassen 

identificeres, hjemsendes og testes to 

gange. 

Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrel-

sens retningslinjer løbende kan blive opdateret. 

Hvornår må børn/elever/kursister,

som er sendt hjem enten som nære 

kontakter eller i forbindelse med 

screening for COVID-19 i dagtil-

bud eller grundskole, møde i dag-

tilbud/skole/institutionen igen? 

[17/9 kl. 15:45] 

Sundhedsstyrelsen oplyser, at: 

• De må møde op igen efter første nega-

tive test. 

• Hvis barnet/eleven/kursisten ikke te-

stes, må de møde op igen 7 dage efter 

hjemsendelse, hvis vedkommende ikke 

har udviklet symptomer i hjemsendel-

sesperioden.  

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Smitteopsporing/COVID-19-Smitteopsporing-af-naere-kontakter.ashx?la=da&hash=9C4C984482FB57DF84035F6FB742D3FB5F449E75
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Smitteopsporing/COVID-19-Smitteopsporing-af-naere-kontakter.ashx?la=da&hash=9C4C984482FB57DF84035F6FB742D3FB5F449E75
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Smitteopsporing/COVID-19-Smitteopsporing-af-naere-kontakter.ashx?la=da&hash=9C4C984482FB57DF84035F6FB742D3FB5F449E75
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Smitteopsporing/COVID-19-Smitteopsporing-af-naere-kontakter.ashx?la=da&hash=9C4C984482FB57DF84035F6FB742D3FB5F449E75
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Smitteopsporing/COVID-19-Smitteopsporing-af-naere-kontakter.ashx?la=da&hash=9C4C984482FB57DF84035F6FB742D3FB5F449E75
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Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrel-

sens retningslinjer løbende kan blive opdateret. 

Hvad gør dagtilbud, skoler og ung-

doms- og voksenuddannelser med 

hensyn til medarbejdere? [17/9 kl. 

15:45] 

Sundhedsstyrelsen oplyser, at: 

• Medarbejdere forventes at være i stand 

til at efterleve råd om afstand, selvom 

det altid bør ske under hensyntagen til 

det professionelle behov for nærhed og 

omsorg i arbejdet. 

• Såfremt en medarbejder er testet positiv 

for COVID-19, identificeres alle nære 

kontakter, som medarbejderen har un-

dervist eller været i kontakt med inden 

for 48 timer, før medarbejderen fik 

symptomer. Alle nære kontakter – både 

børn/elever/kursister og kollegaer –

hjemsendes. Det vil sige, at hele stu-

en/klassen/holdet ikke per automatik 

sendes hjem som nære kontakter, da det 

forventes at medarbejdere som ud-

gangspunkt har holdt afstand med min-

dre der er behov for nærhed og omsorg 

i arbejdet. 

• Dagtilbuddet/skolen/institutionen råd-

giver sig i forløbet hos den kommunale 

sundhedstjeneste. Den kommunale 

sundhedstjeneste kan rådgive alle dag-

tilbud/skoler/institutioner i kommu-

nen, uanset om dagtil-

bud/skolen/institutionen er offentlig 

eller privat. 

Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrel-

sens retningslinjer løbende kan blive opdateret. 

Hvem er en nær kontakt? [17/9 kl. 

15:45] 

Sundhedsstyrelsen definerer en nær kontakt 

som en person 

• der bor sammen med en smittet person 

• der har haft direkte fysisk kontakt med 

en smittet person, for eksempel ved 

kram. 

• der har haft direkte kontakt med sekre-

ter fra en smittet person, for eksempel 

en person der er blevet hostet på.  

• der har haft tæt ’ansigt-til-ansigt’ kon-

takt inden for 1 meter i mere end 15 

minutter til en smittet person 



8 

Hele stuer eller klasser i dagtilbud og grundsko-

ler, hvor man i overensstemmelse med Børne- 

og Undervisningsministeriets retningslinjer har 

fraveget anbefalingen om 1 meters afstand, 

betragtes som nære kontakter.  

I en stue eller klasse i dagtilbud eller grundsko-

ler, hvor man har fulgt afstandsanbefalingerne, 

skal der foretages en konkret vurdering af, 

hvem der er nære kontakter. De børn/elever 

som ikke er nære kontakter til den smittede i 

klassen/stuen sendes hjem i forbindelse med 

screening og testes én gang. Screening foretages 

for at være sikker på, at der ikke er yderligere 

smitte i stuen/klassen. 

Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrel-

sens retningslinjer løbende kan blive opdateret. 

Hvordan får jeg henvisning til test 

til mit barn? [17/9 kl. 15:45] 

Henvisning af børn med symptomer på CO-

VID-19 

• Sundhedsstyrelsen oplyser, at man skal 

ringe til egen læge med henblik på en 

vurdering og eventuel henvisning til 

test.  

Henvisning af børn uden symptomer på CO-

VID-19 

• Man kan derudover uden henvisning fra 

sin egen læge booke tid til sit raske barn 

på coronaprover.dk, hvis barnet er over 

2 år. Er dit barn under 2 år skal du sta-

dig ringe til egen læge for henvisning til 

test. 

• Børn, som er nære kontakter skal testet 

to gange. Er forældre i tvivl om, hvor-

dan og hvornår de skal booke tid til 

test, kan de kontakte Kontaktopspo-

ringsenheden på 70 20 02 33 og taste 2 

for vejledning herom. 

Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrel-

sens retningslinjer løbende kan blive opdateret. 

Hvor længe skal børn eller elever 

under 12 år, som er nære kontakter, 

der ikke bliver testet, blive hjem-

me? [17/9 kl 15:45] 

Sundhedsstyrelsen oplyser, at hvis et barn eller 

elev under 12 år ikke bliver testet, skal ved-

kommende blive hjemme i 7 dage efter den 

sidste nære kontakt til den smittede fandt sted. 
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Udvikler barnet eller eleven symptomer i denne 

periode, skal man blive hjemme indtil 48 timer 

efter, at symptomerne er forsvundet. 

Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrel-

sens retningslinjer løbende kan blive opdateret. 

Grundskolen – Mundbind 

Hvilke anbefalinger er der til trans-

port af én og flere klasser i en pri-

vat bus? [15/9 kl. 13:00] 

Kravet om mundbind gælder også for private 

busser, som for eksempel er lejet af skolen. 

Hvis passagerne i en bus alene udgør elever fra 

den samme klasse, skal elever og lærere ikke 

bære mundbind, da klassen og lærerne anses 

som en del af elevernes vanlige kontakter. Sko-

len anbefales dog at sikre, at der holdes 1 me-

ters afstand imellem elever og lærere. Skolen 

kan dog fravige anbefalingen, hvis det er en 

forudsætning for at efterleve kravene i de al-

mindelige bestemmelser for undervisningen, 

herunder for eksempel undervisning i den fulde 

fagrække. Hvis anbefalingen om 1 meters af-

stand fraviges, skal der stadig ikke bæres mund-

bind, da eleverne fortsat er sammen med deres 

vanlige kontakter. 

Hvis skolen transporterer to eller flere klasser i 

bussen, skal skolen også her sikre, at den gene-

relle anbefaling om 1 meters afstand imellem 

elever fra forskellige klasser kan overholdes. 

Hvis dette ikke er muligt skal eleverne bære 

mundbind, da de er sammen med personer, der 

ikke kan anses som deres vanlige kontakter. 

Dette gælder også for lærerne. 

Grundskolen - Introduktionskurser og brobygning 
Hvad er gældende retningslinjer for 

afholdelse af introduktionskurser 

og brobygning under COVID-19? 

[18/9 kl. 13.15] 

Introduktionskurser i 8. klasse og brobygning i 

9. og 10. klasse er del af den almindelige under-

visning og skal derfor afholdes. Forløbene kan 

ikke aflyses, medmindre der er et konkret på-

bud eller en anbefaling herom fra sundheds-

myndighederne. 

Det er de overordnede ”Retningslinjer for 

grundskoler samt ungdoms- og voksenuddan-

nelser på Børne- og Undervisningsministeriets 

område ifm. forebyggelse af smittespredning af 
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COVID-19” (pdf), der skal følges. 

Ungdomsuddannelsesinstitutionerne skal ved 

introduktionskurser og brobygning være særligt 

agtpågivende med hensyn til at sikre, at af-

standskravet overholdes i forhold til eleverne 

fra grundskolerne. Det betyder, at der ikke bør 

ske fravigelse af den almindelige anbefaling om 

1 meters afstand – ikke engang inden for klas-

sen/holdet, hvis dette går på tværs af almindeli-

ge stamklasser/valgfagshold. Den særlige agt-

pågivenhed gælder også for eksempel, når 

grundskoleeleverne benytter fællesarealer og 

kantinen på ungdomsuddannelsesinstitutionen. 

På den måde vil grundskoleeleverne kunne skif-

te lokale og observere forskellige undervis-

ningssituationer. 

De almindelige retningslinjer om afstand, hygi-

ejne og selvisolering skal herudover overholdes. 

Forløbene bør tilrettelægges, så eleverne indgår 

i færrest mulige grupper under forløbene. Det 

kan fx ske ved, at grundskoleeleverne indgår i 

den samme elevgruppe under hele introdukti-

onskurset eller brobygningen på den enkelte 

ungdomsuddannelsesinstitution. Gruppen vil 

skulle overholde de almindelige krav til klasse- 

og holdstørrelser, det vil sige maksimalt 25-30 

elever. 

Den enkelte gruppe vil, hvis kravene om af-

stand og hygiejne mv. er opfyldt, kunne bestå af 

elever fra forskellige grundskoleklasser og -

skoler (herunder fra forskellige kommuner), i 

det omfang det er en forudsætning for at kunne 

gennemføre aktiviteten.  

Ungdomsuddannelserne bør føre fuldstændige 

lister over, hvilke grundskoleelever der har væ-

ret tilknyttet hvilke elevgrupper, så det er muligt 

at foretage smitteopsporing. 

Må man både blande elever fra 

forskellige grundskoler i samme 

kommune og fra grundskoler fra 

forskellige kommuner, når man 

Ja, hvis retningslinjerne følges, kan grundskole-

elever besøge ungdomsuddannelsesinstitutio-

nerne ved introduktionskurser og brobygning, 

hvor de er sammen med elever fra andre grund-
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afholder introduktionskurser og 

brobygningsforløb på en ung-

domsuddannelsesinstitution? [18/9 

kl. 13.10] 

skoler og ungdomsuddannelser (også hvis de 

kommer fra forskellige kommuner). Forløbene 

bør tilrettelægges, så eleverne indgår i færrest og 

mindst mulige grupper under forløbene, og alle 

afstandskrav og hygiejneanbefalinger kan over-

holdes. 

Må en skole aflyse introduktions-

kurser og brobygningsforløb, for 

eksempel hvis de frygter smitterisi-

ko ved at blande på tværs af ud-

dannelsesinstitutioner? [18/9 kl. 

13.10] 

Introduktionskurser og brobygning kan kun 

aflyses, hvis sundhedsmyndighederne har givet 

et konkret påbud eller anbefaling til en grund-

skole eller en ungdomsuddannelsesinstitution, 

som umuliggør gennemførelsen efter de sund-

hedsfaglige retningslinjer. Det anbefales, at sko-

lerne i givet fald udskyder afholdelsen. 

Introduktionskurser og brobygningsforløb kan 

derimod som udgangspunkt ikke aflyses under 

henvisning til den generelle situation, da de er 

del af den almindelige undervisning. Forløbene 

kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt 

efter de gældende retningslinjer for introdukti-

onskurser og brobygning. Forløbene må gerne 

flyttes. Der er ikke krav om, hvornår på skole-

året introduktionskurser skal være afholdt, 

mens obligatorisk brobygning i 10. klasse skal 

finde sted inden 1. marts. 

Kan introduktionskurser og bro-

bygning afholdes på alternativ vis, 

fx ved virtuelle forløb eller besøg af 

undervisere fra en ungdomsuddan-

nelse på en grundskole? [18/9 kl. 

13.10] 

Så længe introduktionskurset i indhold og form 

afspejler undervisningen og giver mulighed for 

at opleve miljøet samt uddannelsens praktiske 

og teoretiske elementer, kan afholdelsen ske på 

alternativ vis, eksempelvis virtuelt eller ved be-

søg af ungdomsuddannelsesinstitutionen i 

grundskolen. Det er dog intentionen, at intro-

duktionskurser skal foregå på ungdomsuddan-

nelsesinstitutionen. Introduktionskurser kan 

også gennemføres som et mix af tilstedeværelse 

og for eksempel digitale forløb under forudsæt-

ning af, at intensionen med forløbet overhol-

des.  

Brobygning skal foregå på den institution, der 

brobygges til. Der kan også indgå digitale forløb 

som del af brobygningen ved teoretiske elemen-

ter, så længe brobygningen foregår på ung-

domsuddannelsesinstitutionen og lever op til 

brobygningens formål. 

Kan skoler gennemføre introdukti- Det kræver et konkret påbud eller anbefaling 
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onskurser og brobygning som 

nødundervisning? [18/9 kl. 13.10] 

fra sundhedsmyndighederne, før skolerne kan 

gennemføre introduktionskurser og brobygning 

efter nødundervisningsreglerne. 

Kan der dispenseres for antallet af 

dage, som introduktionskurser og 

brobygning skal vare ifølge loven? 

[18/9 kl. 13.10] 

Der kan ikke dispenseres fra antallet af dage, 

som introduktionskurser og brobygning skal 

vare efter lov om kommunal ungeindsats, med 

mindre der på baggrund af konkrete på-

bud/anbefalinger iværksættes nødundervisning. 

Udbetales der taxametertilskud for 

den fulde planlagte længde af et 

introdukskursus- eller brobygnings-

forløb, hvis forløbet forkortes som 

følge af omlægning til nødunder-

visning? [18/9 kl. 13.10] 

Hvis en institution efter konkret påbud eller 

anbefaling fra sundhedsmyndighederne gen-

nemfører et introduktionskursus eller brobyg-

ningsforløb som nødundervisning, og tilrette-

læggelsen af kurset (herunder blandt andet om-

lægning til fjernundervisning eller virtuel under-

visning) medfører, at forløbet gennemføres på 

et lavere antal dage end planlagt, vil institutio-

nen få taxametertilskud for den fulde planlagte 

længde af forløbet i det omfang eleverne er 

tilstedeværende. 

Hvem har tilsynsansvaret for, at de 

sundhedsfaglige retningslinjer 

overholdes, når der gennemføres 

introduktionskurser og brobyg-

ning? [18/9 kl. 13.10] 

Det er den enkelte skole/institution, hvor un-

dervisningen finder sted, der har ansvaret for, at 

de sundhedsfaglige retningslinjer bliver over-

holdt på skolen/institutionen. Er grundskole-

eleverne på vej mellem to ungdomsuddannel-

sesinstitutioner, vil det være deres respektive 

grundskoler, som har tilsynet med eleverne og 

er ansvarlige for overholdelsen af retningslin-

jerne. 

Generelt - Sociale arrangementer 

Hvilke arrangementer bør aflyses i 

dagtilbud, på grundskoler, fritidstil-

bud og ungdoms- samt voksenud-

dannelser? [20/9 kl. 8:00] 

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at dagtil-

bud, grundskoler, fritidstilbud og ungdoms- og 

voksenuddannelser aflyser sociale arrangemen-

ter. Det kan fx være klassefester og skolefester, 

der primært har et socialt formål. Anbefalingen 

gælder sociale arrangementer, som både afhol-

des på og uden for dagtilbud-

dets/skolens/institutionens matrikel. 

Anbefalingen indebærer også aflysning af kolo-

nier, lejrskoler eller studieture over flere dage, 

som er planlagt som led i dagtilbud eller under-

visningen. Det skyldes, at det især i disse sam-

menhænge er vanskeligt at efterleve og opret-

holde krav og anbefalinger om hygiejne og af-

stand. Anbefalingen om aflysning gælder også, 

hvis kolonien, lejrskolen eller studieturen alene 
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er for børn eller elever fra samme stue/klasse, 

der normalt færdes sammen i løbet af dagen. 

Dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner 

vil fortsat kunne afholde aktiviteter med et fag-

ligt, styringsmæssigt eller administrativt formål. 

Det kan fx være forældre-og skolebestyrelses-

møder, generalforsamlinger, valgmøder og op-

stillingsmøder til dagtilbuddets eller skolens 

bestyrelse, elevråd el.lign., forældremøder, dag-

tilbud-hjemsamtaler, skole-hjemsamtaler, opta-

gelsesmøder/samtaler, introduktionskurser og 

brobygning. 

Alle aktiviteter skal fortsat ske under hensynta-

gen til sundhedsmyndighedernes til enhver tid 

gældende anbefalinger – herunder selvisolation, 

hygiejne og afstand. Der gøres opmærksom på, 

at Sundhedsstyrelsens retningslinjer løbende 

kan blive opdateret. 

Det bemærkes, at sundhedsmyndighederne 

også anbefaler aflysning af private arrangemen-

ter, der ikke arrangeres af dagtilbuddet, institu-

tionen eller skolen, som eksempelvis klassefe-

ster, fødselsdage, lejrture mv. Dette gælder også 

selv om børnene og de unge færdes sammen i 

løbet af en almindelig dag. 

Følgende nye spørgsmål/svar med relevans for grundskoleområdet er 

lagt på uvm.dk under Praksisfaglighed i folkeskolen og på de frie skoler 

den 17. september 2020. 

Prøven

Hvornår skal den obligatoriske 

praktisk/ 

musiske valgfagsprøve 
i 8. klasse afholdes? 

Alle elever i 7. klasse skulle fra skoleåret 

2019/2020 vælge mindst ét toårigt prak-

tisk/musisk valgfag, der skal afsluttes med en 

obligatorisk prøve i 8. klasse. Det betyder, at 

alle elever i 8. klasse fra skoleåret 2020/2021 

aflægger en bunden prøve i et af de fire prak-

tisk/musiske valgfag: Håndværk og design, 

billedkunst, musik og madkundskab. 

Prøven kan afholdes i prøveterminen decem-

ber/januar eller i prøveterminen maj/juni. Den 

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-maal-love-og-regler/praksisfaglighed
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enkelte skole vælger, om prøven skal afholdes 

som semesterprøve eller ved skoleårets afslut-

ning. Prøven kan først afholdes, når undervis-

ningen i faget er afsluttet.  

I prøveterminen maj/juni afholdes prøven i 

perioden fra torsdag den 27. maj til onsdag den 

23. juni 2021. I prøveterminen december-januar 

afholdes prøven i perioden fra mandag den 14. 

december 2020 til fredag den 15. januar 2021. 

Er der ændret i kravene 

til den obligatoriske 

praktisk/musiske valgfagsprøve 

i lyset af nedlukningen 

sidste skoleår? 

Der er ikke ændret i kravene til prøven i de 

praktisk/musiske valgfag, som aflægges i dette 

skoleår. 

Der er fastsat vejledende årlige timetal for de 

praktiske/musiske valgfag, hvilket betyder, at 

det er op til skolerne, præcis hvor mange un-

dervisningstimer der gives, og hvornår på sko-

leåret timerne lægges. Det afgørende er, at un-

dervisningen tilrettelægges, så kravene i de en-

kelte fag ved prøverne kan opfyldes. 

Skolerne har under nedlukningen og genåbnin-

gen været forpligtet til at give eleverne nødun-

dervisning, fx gennem fjernundervisning. Alt 

efter, hvordan den enkelte skole har tilrettelagt 

nødundervisningen, kan der være tale om et 

fagligt efterslæb af forskellig karakter og om-

fang, som skal indhentes i løbet af indeværende 

skoleår, herunder i de obligatoriske toårige 

praktiske/musiske valgfag.  

De specifikke krav til de enkelte prøver i de 

praktiske/musiske valgfag fremgår af bekendt-

gørelse om folkeskolens prøver, bilag 1, afsnit 

III pkt. 16 (Madkundskab), pkt. 17 (Håndværk 

og design), pkt. 18 (Billedkunst) og pkt. 19 

(Musik). Reglerne trådte i kraft den 22. novem-

ber 2019. Kravene til de enkelte prøver er ud-

foldet i prøvevejledningerne for de enkelte fag. 

Med venlig hilsen 

Liz Nymann Lausten 
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