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Styrelsen for Undervisning og 

Kvalitet  

Frederiksholms Kanal 26 

1220 København K 

Tlf. nr.: 32 92 50 00 

E-mail: uvm@uvm.dk

www.uvm.dk

CVR nr.: 20453044 

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

(uge 38-39) 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet sender et nyhedsbrev til landets 

udbydere 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. 

Ministerbrev om fraværsregler til ungdomsuddannelserne 

Fredag den 11. september udsendte børne- og undervisningsminister 

Pernille Rosenkrantz-Theil et brev til lederne på alle ungdomsuddannel

serne med information om fraværsreglerne i lyset af COVID-19. Mini

sterens budskab er, at ingen elever, der er syge eller har symptomer på 

COVID-19 skal møde op på skolen, og at der i den sammenhæng skal 

være klarhed over fraværsreglerne. Af brevet fremgår det bl.a., at en elev, 

der er hjemme på grund af mistanke om smitte med COVID-19, og som 

venter på at blive testet eller på testsvar, skal tilbydes nødundervisning i 

form af virtuel eller fjernundervisning. Er eleven for syg til at deltage i 

nødundervisningen pga. COVID-19, registreres vedkommende som fra

værende og angiver covid-19 som årsag til fraværet.  

mailto:uvm@uvm.dk
http://www.uvm.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-19Form
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
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Læs ministerbrevet om fraværsregler til ungdomsuddannelserne 

(uvm.dk).  

Brev til ledere, ansatte og forældre om information til unge 

COVID-19-smittetrykket er stigende i Danmark, og der er behov for en 

øget indsats målrettet unge for at få smittetrykket ned. Børne- og Under

visningsministeren har derfor den 23. september 2020 sendt brev til alle 

landets grundskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner med fokus på 

kommunikation til de unge. Læs brevet til ledere, ansatte og forældre 

(uvm.dk).  

Nyt fra Sundhedsstyrelsen 

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

ler og ungdomsuddannelser” 

Den opdaterede vejledning af 17. september 2020 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 

arealer, bygninger, årgange eller hele institutionen. Ungdoms- og voksen

uddannelser kan kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed på telefon: 70 

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

Læs opdateret vejledning om Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtil-

bud, 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 bl.a. ungdomsuddannelser.  

Læs nyhed om aflysning af sociale arrangementer, studieture mv. 

(uvm.dk). 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/sep/200911-minister-sender-brev-om-fravaersregler-til-ungdomsuddannelser
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/boerne-og-undervisningsministeriets-breve-om-covid-19
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
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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.  

Læs artiklerne om eux og eud på emu.dk.  

Nye spørgsmål/svar om erhvervsuddannelser i uge 38-39 

Nye spørgsmål/svar om symptomer og håndtering af smitte 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet svar på 12 spørgsmål om symptomer 

og håndtering af smitte, som blev offentliggjort torsdag den 17. septem

ber. Svarene omhandler både typiske symptomer på COVID-19, men 

også mere specifikt, hvordan skoler og uddannelsesinstitutioner 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 symptomer og håndtering af smitte.  

Nye spørgsmål/svar om introduktionskurser og brobygning  

Fredag den 18. september blev der offentliggjort nye spørgsmål/svar 

vedr. introduktionskurser og brobygning i lyset af COVID-19. De er 

gengivet i skemaet nedenfor. Svarene omhandler bl.a., hvordan retnings

linjerne er for afholdelse af introduktionskurser og brobygning i lyset af 

COVID-19, om det er muligt at afvikle introduktionskurser og brobyg

ning virtuelt, og om der kan dispenseres for antallet af dage, som intro

duktionskurser og brobygning skal vare ifølge loven. Læs de nye spørgs-

mål/svar om introduktionskurser og brobygning. 

Nyt spørgsmål/svar om aflysning af sociale arrangementer 

Der er offentliggjort nye spørgsmål/svar om aflysning af sociale arrange

menter, kolonier, lejrskoler og studieture på skoler og institutioner. Sva

rene omhandler bl.a., at alle arrangementer, der primært har et socialt 

formål, fx klassefester og studieture, bør aflyses, og at det er skolens 

lokale ledelse, der træffer beslutning herom. Aktiviteter med et fag

ligt, styringsmæssigt eller administrativt formål vil fortsat kunne af

holdes. Læs de nye spørgsmål/svar om aflysning af sociale arrangemen-

ter.  

Endvidere er følgende nye eller reviderede spørgsmål samt tilhørende 

svar lagt på uvm.dk/corona den seneste uge. Læs siden om spørgs-

mål/svar, der opdateres løbende. 

Spørgsmål  

Generelt – Sociale arrangementer og lejrskoler, studieture m.v.  

Får skolen eller institutionen erstatning for det tab, som skolen eller institutionen måtte lide på grund af 

aflyste arrangementer, kolonier, lejrskoler eller studieture? [26/9 kl. 18:15] 

https://emu.dk/eux/corona-gode-rad-til-undervisning
https://emu.dk/eud/corona-gode-rad-til-undervisning
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/generelt
http://emu.dk
http://emu.dk
http://uvm.dk/corona
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/generelt
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Har Børne- og Undervisningsministeriet regler om tilbagebetaling af deltagerbetaling til kolonier, lejr-

skoler eller studieture? [26/9 kl. 18:15] 

Hvem træffer beslutning om, at sociale arrangementer, kolonier, lejrskoler og studieture skal aflyses? 

[26/9 kl. 18:15] 

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

dannelser? [25/9 Kl. 9:15] 

Generelt – Symptomer og håndtering af smitte 

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] 

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 dagtilbud og grundskoler hvis én i stuen/klassen/gruppen er smittet med COVID-19? 

[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] 

Hvordan får jeg henvisning til test til mit barn? [17/9 KL. 15.45] 

Hvor længe skal børn eller elever under 12 år, som er nære kontakter, der ikke bliver testet, blive 

hjemme?[17/9 KL. 15.45] 

Tværgående – ungdoms- og voksenuddannelser – Introduktionskurser og brobygning 

Hvad er gældende retningslinjer for afholdelse af introduktionskurser og brobygning under 

COVID-19? [18/9 Kl. 13.15] 

Må man både blande elever fra forskellige grundskoler i samme kommune og fra grundskoler 

fra forskellige kommuner, når man afholder introduktionskurser og brobygningsforløb på en ungdoms

uddannelsesinstitution? [18/9 Kl. 13.10] 

Må en skole aflyse introduktionskurser og brobygningsforløb, fx hvis de frygter smitterisiko ved at 

blande på tværs af uddannelsesinstitutioner? [18/9 Kl. 13.10] 

Kan introduktionskurser og brobygning afholdes på alternativ vis, fx ved virtuelle forløb eller besøg af 

undervisere fra en ungdomsuddannelse på en grundskole? [18/9 Kl. 13.10] 

Kan skoler gennemføre introduktionskurser og brobygning som nødundervisning? [18/9 Kl. 13.10] 

Kan der dispenseres for antallet af dage, som introduktionskurser og brobygning skal vare ifølge loven? 

[18/9 Kl. 13.10] 

Udbetales der taxametertilskud for den fulde planlagte længde af et introdukskursus- eller brobygnings

forløb, hvis forløbet forkortes som følge af omlægning til nødundervisning? [18/9 Kl. 13.10] 

Hvem har tilsynsansvaret for, at de sundhedsfaglige retningslinjer overholdes, når der gennemføres 
introduktionskurser og brobygning? [18/9 Kl. 13.10] 

Tværgående – ungdoms- og voksenuddannelser – Generelt 

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

Hvem rådgiver skolen/institutionen om hjemsendelse eller nedlukning? [25/9 kl. 14:30] 

Med venlig hilsen 

Kontorchef Maria Nørby 

Center for Erhvervsuddanneler og Forberedende Grunduddannelse  

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet  
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