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Til udbydere af AMU 

Nyhedsbrev til udbydere af AMU ifm. COVID-19 (uge 38-39) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender et nyhedsbrev til landets 

AMU-udbydere 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  

Nyt fra Sundhedsstyrelsen 

Opdateret vejledning om ”Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, sko

ler og ungdomsuddannelser” 

Vejledningen beskriver blandt andet mere detaljeret, hvad ungdoms- og 

voksenuddannelser skal gøre, hvis der er konstateret ét smittetilfælde i en 

klasse. Den beskriver, at hele klasser som udgangspunkt ikke skal sendes 

hjem. I stedet skal en opsporing af nære kontakter til den smittede sættes 

i gang, og de nære kontakter skal herefter sendes hjem, mens de øvrige 

kan blive. Den samme procedure med kontaktopsporing skal følges, hvis 

en enkelt medarbejder er testet positiv med COVID-19.  

For ungdoms- og voksenuddannelser er det også præciseret, at Styrelsen 

for Patientsikkerhed skal kontaktes for rådgivning om afgrænsning og 

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

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/boerne-og-undervisningsministeriets-breve-om-covid-19
mailto:stuk@stukuvm.dk
http://www.stukuvm.dk
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arealer, bygninger, årgange eller hele institutionen. Ungdoms- og voksen

uddannelser kan kontakte Styrelsen for patientsikkerhed på telefon: 70 

20 02 66 alle dage mellem kl. 9.30 og 16.00. 

Læs opdateret vejledning om ”Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 

i dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser” (sst.dk). 

Læs desuden ministeriets opdaterede vejledning om iværksættelse af 

nødundervisning (uvm.dk). 

Nyhed om aflysning af sociale arrangementer, studieture mv.  

Nyheden fra Sundhedsstyrelsen af 21. september 2020 oplyser om de nye 

tiltag til håndtering af COVID-19 epidemien, der blev udmeldt d. 17. 

september 2020, og hvordan disse berører uddannelsessektoren.  

Læs nyhed om aflysning af sociale arrangementer samt spørgsmål og svar 

(stg.dk). 

Nye spørgsmål/svar om AMU i uge 38 

Nye spørgsmål/svar om symptomer og håndtering af smitte 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet svar på 12 spørgsmål om symptomer 

og håndtering af smitte. Svarene omhandler både typiske symptomer på 

COVID-19, men også mere specifikt, hvordan skoler og uddannelsesin

stitutioner skal håndtere hjemsendelse, hvis en person i klassen/holdet er 

smittet med COVID-19 såvel som nære kontakter og smitteopsporing.  

Læs de nye/spørgsmål/svar om COVID-19 (uvm.dk). 

Nyt spørgsmål/svar om aflysning af sociale arrangementer 

Søndag den 20. september blev der offentliggjort nyt spørgsmål/svar om 

aflysning af sociale arrangementer i dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud 

og ungdoms- og voksenuddannelser. Svaret omhandler, at alle arrange

menter, der primært har et socialt formål, fx klassefester og skolefe

ster, bør aflyses. Aktiviteter med et fagligt, styringsmæssigt eller ad

ministrativt formål vil fortsat kunne afholdes. Læs de nye spørgs-

mål/svar om aflysning af sociale arrangementer. 

Derudover er følgende nye eller reviderede spørgsmål samt tilhørende 

svar lagt på uvm.dk/corona den seneste uge. Læs siden om spørgsmål og 

svar, der opdateres løbende. 

Spørgsmål  

Generelt 

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

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

Hvad er typiske COVID-19 symptomer? [17/9 Kl. 15.45] 

Kan et barn/elev/kursist, der er nær kontakt til en person, som er testet positiv for COVID-19, komme 

i dagtilbud/skole/institution? [17/9 Kl. 15.45] 

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Opdaterede-retningslinjer-tydeliggoer-hvad-man-goer-ved-enkelttilfaelde-af-smitte-hos-boern-og-elever
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer
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/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/uvm-dk/Aktuelt/I-fokus/Information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/generelt
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Hvad skal et barn/elev/kursist, som har haft tæt kontakt til en person med symptomer på COVID-19, 

gøre?[15/9 Kl. 15.45] 

Hvad skal et barn/elev/kursist, der har været tæt på én, der er nær kontakt til en person, der er testet 

positiv for COVID-19, gøre?[17/9 Kl. 15.45] 

Hvad skal et barn/elev/kursist, der er testet positiv for COVID-19, gøre?[17/9 kl. 15.45] 

Hvad gør ungdoms-og voksenuddannelser, hvis én i klassen/holdet er smittet med COVID-19? 

[17/9 KL. 15.45] 

Hvornår må børn/elever/kursister, som er sendt hjem enten som nære kontakter eller i forbindelse 

med screening for COVID-19 i dagtilbud eller grundskole, møde i dagtilbud/skole/institution igen? 

[17/9 KL. 15.45] 

Hvad gør dagtilbud, skoler, og ungdoms- og voksenuddannelser med hensyn til medarbejdere? 

[17/9 KL. 15.45] 

Hvem er en nær kontakt?[17/9 KL. 15.45] 

Tværgående 

Hvilke anbefalinger er der til transport af én og flere klasser i en privat bus? [15/9 Kl. 13.00] 

Med venlig hilsen 

Lisbeth Bang Thorsen 

Kontorchef 

Direkte tlf. +45 20 12 96 71 

lisbeth.bang.thorsen@stukuvm.dk

mailto:lisbeth.bang.thorsen@stukuvm.dk
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