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Til udbydere af avu, FVU og OBU  

 

 

   

 

Nyhedsbrev til udbydere af avu, FVU og OBU  ifm. COVID-19 

(uge 13 og 14) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender et nyhedsbrev til alle udby-

dere af xx 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.  

 

Området er under stadig udvikling, hvorfor alle udbydere opfordres til 

løbende at holde sig orienteret på uvm.dk. Dette nyhedsbrev medtager 

ændringer fra 26. marts kl. 11:00 til 9. april kl. 12:00. 

 

Du kan løbende finde information fra  

Børne- og Undervisningsministeriet her:  

 

- Spørgsmål og svar  

- Hotline og hjælp  

- Udsendte breve om COVID-19  

- Love og bekendtgørelser 

 

 

Nyt fra sundhedsmyndighederne 

 

Ny automatisk model for lokale nedlukninger  

Som led i udmøntningen af Rammeaftale om plan for genåbning er der 

blevet udarbejdet en model for hurtige og effektive lokale nedlukninger 

baseret på automatik. Den nye model vil træde i kraft den 12. april 2021, 

når den er behandlet i Epidemiudvalget. 

Læs mere om modellen og rammeaftalen i pressemeddelelsen her 

(sum.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/lovgivning-og-retningslinjer/boerne-og-undervisningsministeriets-breve-om-covid-19
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/love-og-bekendtgoerelser
https://sum.dk/nyheder/2021/marts/ny-automatisk-model-for-lokale-nedlukninger
https://sum.dk/nyheder/2021/marts/ny-automatisk-model-for-lokale-nedlukninger
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Mulighed for påbud om restriktioner eller lukning af dagtilbud, skoler og andre ud-

dannelsesinstitutioner 

For at forebygge og håndtere smittespredning og konkrete smitteudbrud 

med COVID-19 blandt børn og unge, kan Styrelsen for Patientsikkerhed 

udstedet påbud til kommuner om restriktioner eller midlertidig lukning 

af dagtilbud, skoler og andre uddannelsesinstitutioner. Styrelsen kan ud-

stede påbud til enten en enkelt institution eller generelt til kommunen el-

ler regionen. 

Læs mere om vilkårene for udstedelse af påbud her (stps.dk) 

 

Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet  

 

Skoler og uddannelsesinstitutioner som ikke åbner fra 6. april 

I forlængelse af den politiske aftale skulle Epidemikommissionen fore-

tage en vurdering af de kommuner som eventuelt skulle undtages for 

genåbningen den 6. april på grund af for høje incidenstal. Den vurdering 

er nu foretaget, og genåbningen begrænses i Brøndby, Ishøj, Vallensbæk 

og Høje-Taastrup kommune. Læs nyhed om undtagelse fra genåbning 

her (uvm.dk) 

 

Udsendte breve fra Børne- og Undervisningsministeriet 

Der er udsendt følgende breve på Børne- og Undervisningsministeriets 

område - se under overskriften ”Breve fra ministeren på tværs af mini-

steriets områder” under det enkelte uddannelsesområde.  

 

 Brev fra ministeren til alle kommunalbestyrelser vedrørende aftale 

om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke triv-

sel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og vok-

senuddannelser frem mod sommeren 2021 - find brev om trivselsaf-

talen her (uvm.dk)  
 

 Brev fra ministeren til elever på ungdoms- og voksenuddannelser, 

efterskoler og frie fagskoler samt forældre til børn, der ikke er fyldt 

18 år om selvpodning – find brev om selvpodning her (uvm.dk) 
 

Overblik over retningslinjer for COVID-19-test 

Overblikssiden over regler og retningslinjer for test af elever over 12 år 

og ansatte er blevet opdateret. Her er bl.a. publiceret vejledninger til selv-

podning under supervision og plakater til brug på skoler og institutioner.  

Se overblikssiden her (uvm.dk) 

 

På overblikssiden er der endvidere adgang til de opdaterede retningslinjer 

og vejledninger for test og selvpodning. 

 

 Find retningslinjer for COVID-19-test her (uvm.dk)  

 

https://stps.dk/da/sundhedsfare-og-beredskab/paabud-ifm-covid-19/dagtilbud,-skoler-og-andre-uddannelsesinstitutioner/
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/mar/210329-skoler-og-uddannelsesinstitutioner-som-ikke-aabner-fra-6-april
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/mar/210329-skoler-og-uddannelsesinstitutioner-som-ikke-aabner-fra-6-april
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/boerne-og-undervisningsministeriets-breve-om-covid-19
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/boerne-og-undervisningsministeriets-breve-om-covid-19
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/boerne-og-undervisningsministeriets-breve-om-covid-19
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/genaabning-og-test/test
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/genaabning-og-test/test
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/genaabning-og-test/test
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 Find vejledning til forberedelser til selvpodning under supervision 

her (uvm.dk) 

 

 Find vejledning til gennemførelse af selvpodning under supervision 

(uvm.dk) 

 

Overblik over genåbning 

På børne- og undervisningsområdet er der åbnet for fysisk fremmøde i 

forskelligt omfang alt efter skole- og uddannelsestype og beliggenhed. Si-

den bliver løbende opdateret og giver et overblik over genåbningen på 

kommunalt plan og de overordnede retningslinjer for genåbning. 

Find overblikssiden her (uvm.dk)  
 

Opdaterede retningslinjer  

De generelle retningslinjer vedrørende de enkelte uddannelsesområder er 

blevet opdateret:  

 

 Find de generelle retningslinjer for ungdoms- og voksenuddannelser 

her (uvm.dk) 

 

 Find retningslinjer for Bornholm og ikke-brofaste øer her (uvm.dk) 

 
Indstillinger fra Epidemikommissionen 

Epidemikommissionen afgiver løbende indstillinger og vurderinger om, 

hvorvidt der bør fastsættes regler efter epidemiloven på Børne- og Un-

dervisningsministeriets område. Nedenfor følger senest afgivne indstillin-

ger, vurderinger og rådgivning fra Epidemikommissionen. 

 

 Epidemikommissionens vurdering vedrørende undtagelse af kom-

muner med særlig høj incidens fra genåbningen – læs vurdering ved-

rørende undtagelser her (uvm.dk) 

 

 Indstilling fra Epidemikommissionen af 25. marts 2021 om model 

for selvpodning på BUVM's område – læs indstilling om selvpod-

ning her (uvm.dk) 

 

 Indstilling fra Epidemikommissionen af 25. marts 2021 vedrørende 

videreførelse af regler om mundbind mv. – læs indstilling om mund-

bind her (uvm.dk) 

 

 Indstilling fra Epidemikommissionen af 25. marts 2021 vedrørende 

testkrav m.v. på Børne- og Undervisningsministeriets område – læs 

indstilling om testkrav her (uvm.dk) 

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/genaabning-og-test/test
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/genaabning-og-test/test
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/genaabning-og-test/test
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/genaabning-og-test/test
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/genaabning-og-test/overblik-over-genaabning
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/epidemikommissionens-indstillinger
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/epidemikommissionens-indstillinger
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/epidemikommissionens-indstillinger
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/epidemikommissionens-indstillinger
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/epidemikommissionens-indstillinger
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/epidemikommissionens-indstillinger
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/epidemikommissionens-indstillinger
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/epidemikommissionens-indstillinger
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 Rådgivning fra Epidemikommissionen af 25. marts 2021 vedrø-

rende undtagelse for genåbning af skoler og uddannelser i kommu-

ner – læs den rådgivende vurdering mht. kommuner med særlig høj 

incidens her (uvm.dk) 
 

Senest udstedte bekendtgørelser på Børne- og Undervisningsministeriets område 

Nedenfor findes links til de senest udstedte bekendtgørelser på Børne- 

og Undervisningsministeriets område som følge af COVID-19.  

 

 Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restrik-

tioner for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. på 

Børne- og Undervisningsministeriets område i forbindelse med 

håndtering af covid-19 – find bekendtgørelse om lukning og genåb-

ning her (retsinformation.dk) 

 

 Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foran-

staltninger i sommerterminen 2021 i almen voksenuddannelse som 

led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 – 

find Avu-nødprøvebekendtgørelsen her (retsinformation.dk) 

 

 Bekendtgørelse om undervisning, herunder omlagt undervisning, i 

skoleåret 2020/21 i tilfælde, hvor der ikke er nødundervisning som 

led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 – læs 

bekendtgørelse om omlagt undervisning her (retsinformation.dk) 
 

 

Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 13 og 14 med relevans for in-

stitutioner med avu, FVU og OBU 

 

Tværgående - ungdoms- og voksenuddannelser  

På siden Tværgående - ungdoms- og voksenuddannelser er der offentlig-

gjort følgende nye eller opdaterede spørgsmål:  

 Hvem rådgiver skolen/institutionen om hjemsendelse eller nedluk-

ning?  

 Hvad er retningslinjerne for afholdelse af skriftlige prøver og eksa-

men? 

 Har VUC’erne ansvar for at stille COVID-19-test til rådighed for 

kursister, ansatte og besøgende hos driftsoverenskomstparter? 

 Får driftsoverenskomstparter et direkte statsligt tilskud til at stille 

COVID-19-test til rådighed for kursister, ansatte og besøgende? 

 Hvornår kan fri- og privatskoler, efterskoler, frie fagskoler, ung-

doms- og voksenuddannelsesinstitutionerne forvente at modtage 

midlerne, der er afsat i Aftale om håndtering af faglige udfordringer 

og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundsko-

len og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 

2021 af 18. februar 2021? 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/epidemikommissionens-indstillinger
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/epidemikommissionens-indstillinger
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/535
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/535
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/513
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/508
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/508
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 Hvor skal introduktionskurser og brobygning afholdes i skoleåret 

2020/2021? 

 Hvordan lever skoler og institutioner op til oplysningspligten? 

 Må der afholdes personalemøder i dagtilbud m.v.? 

 Kan sidste skoledag for afgangsklasser i grundskole og gymnasier 

markeres med blandt andet den traditionelle karamelkastning, hvor 

elever blandes på tværs af klasser og klassetrin? 

 Hvilke uddannelsesområder er åbne fra den 6. april 2021? 

 Hvad indebærer det, hvis Styrelsen for Patientsikkerhed giver påbud 

om restriktioner eller nedlukning i en kommune? 

 Hvilke kommuner har begrænsninger i forhold til genåbning og 

hvilke uddannelser er omfattet? 

 Må elever, kursister og deltagere med særlige/helt særlige sociale, 

pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, som lige nu modtager 

undervisning med fysisk fremmøde på skolen eller institutionen, 

deltage i undervisning sammen med deres stamklasse, som har 50 

procent fremmøde? 

 Hvilke krav er der forbundet med teststrategien for genåbning af 

ungdoms- og voksenuddannelser? 

 Gælder krav om test også i uger, hvor elever, kursister og deltagere 

ikke har fremmøde på skolen eller institutionen? 

 Hvordan foregår indhentning af samtykke til test på ungdoms- og 

voksenuddannelser, når testning foregår i skoletiden? 

 Hvordan skal personer omfattet af testkravet dokumentere, at ved-

kommende har gennemført en negativ test inden for de seneste 72 

timer?  

 Er der tilfælde hvor en elev/ansat kan have fremmøde med et nega-

tivt testresultat, der er mere end 72 timer gammel? 

 Fra hvornår vil elever, kursister og deltagere blive anset som fravæ-

rende, når de ikke opfylder et krav om test? 

 Hvad gælder for test af personale på skoler og institutioner? 

 Fra hvornår skal selvejende institutioner samt efterskoler og frie fag-

skoler tilbyde mulighed for hurtigtest på skolen? 

 Hvordan skal skolen eller institutionen håndtere falsk positive hur-

tigtests? 

 Kan den lokale testafvikling på skolen/institutionen ske på udbud af 

en privat leverandør? 

 Hvordan bliver internationale elever, kursister og deltagere, som 

ikke har NemID eller adgang til Sundhed.dk, håndteret? 

 Får skoler og institutioner udleveret ark, hvor elever og ansatte kan 

nedskrive testsvar? 

 Er skoler og institutioner dataansvarlige for behandling af elever og 

ansattes helbredsoplysninger? 

 Kan flere supervisorer blive uddannet løbende? 

 Hvad er processen, hvis hurtigtest som selvpodning under supervi-

sion giver et positivt testresultat? 

 Hvor længe forventes det, at supervisorerne skal være ansat? 
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 Hvilke ansættelsesvilkår gælder, hvis eksisterende personale frivilligt 

påtager sig funktionen som supervisor? 

 Hvordan skal efterskoler, frie fagskoler og kostskoler at forholde sig 

i tilfælde af, at en elev testes positiv ved en antigentest på skolen? 

 Hvordan lever skoler og institutioner op til oplysningspligten? 

 Omfatter kravet om lokal testkapacitet på skoler og institutioner 

også virksomhedsforelagt undervisning? 

 Hvilke ansættelsesvilkår gælder ved ansættelse af supervisorer på er-

hvervsskoler, AMU-centre, VUC’er, offentlige gymnasier og FGU-

institutioner? 

 Hvilke ansættelsesvilkår gælder ved ansættelse af supervisorer på frie 

fagskoler, efterskoler og private gymnasier og studenterkurser? 

 Skal testen på skolen/institutionen tilrettelægges som selvpodning 

under supervision? 

 Hvilke skoler og institutioner skal etablere hurtigtest ved selvpod-

ning under supervision? 

 Hvem er i målgruppen for selvpodning under supervision på skoler 

og institutioner? 

 Fra hvilken dato forventes der krav om, at der lokalt på skoler og 

institutioner kan tilbydes hurtigtest ved selvpodning under supervi-

sion?  

 Hvor er der oplysninger om, hvad skoler og institutioner skal forbe-

rede sig på, inden der kan gennemføres hurtigtest ved selvpodning 

under supervision?  

 Hvilke værnemidler skal skoler og institutioner anvende i forbin-

delse med gennemførelse af hurtigtest ved selvpodning under super-

vision? 

 Hvem ansættes til at supervisere elever og ansattes podning af sig 

selv? 

 Hvem skal aflønne supervisorerne? 

 Må elever møde op på deres skolehjem/kostskole, hvis deres ud-

dannelsestilbud er åbnet? 

 I hvilke situationer og under hvilke betingelser må skoler og institu-

tioner på ungdoms- og voksenuddannelser lade elever og kursister 

deltage på valghold uden for stamklassen? 

 

Se de nye eller opdaterede spørgsmål tværgående for ungdoms- og vok-

senuddannelser her (uvm.dk) 
 

Almen VEU (OBU, FVU og avu) 

På siden Almen VEU (OBU, FVU og avu) er der offentliggjort følgende 

nye eller opdaterede spørgsmål:  

 På hvilket grundlag gives den afsluttende standpunktskarakter på 

avu, når prøven er aflyst? 

 Hvilke prøver skal selvstuderende til i sommertermin 2021? 

 Kan optagelse til FVU foregå virtuelt? 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/uddannelser-til-unge/tvaergaaende-ung-voksen
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/uddannelser-til-unge/tvaergaaende-ung-voksen


 

 7 

 Hvilke prøver skal deltagerne til på FVU fra den 1. marts til den 31. 

juli? 

 Vil der kunne afholdes prøver i samtlige FVU-fag og trin, hvor der 

indgår prøver, hvis der er åbnet op for undervisning med fysisk 

fremmøde i perioden 1. marts – 31. juli? 

 Er det muligt at visitere online til Ordblindeundervisning for voksne 

med ordblindetesten? 

 Hvilke kursister og deltagere i de almene voksenuddannelser skal 

møde fysisk frem til undervisning? 

 
Se de nye eller opdaterede spørgsmål vedrørende almen VEU her 

(uvm.dk) 

 

Følgende nye eller reviderede spørgsmål samt tilhørende svar er lagt på 

uvm.dk/corona siden sidste nyhedsbrev: 

 

Spørgsmål og svar 

Tværgående - ungdoms- og voksenuddannelser. Opdateret 09/04 kl. 10:30 

Nødundervisning 

Hvem rådgiver skolen/institutionen om hjemsendelse eller nedlukning? 

Trivselsaftale 

Hvornår kan fri- og privatskoler, efterskoler, frie fagskoler, ungdoms- og voksenuddannelsesin-
stitutionerne forvente at modtage midlerne, der er afsat i Aftale om håndtering af faglige udfor-
dringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og 
voksenuddannelser frem mod sommeren 2021 af 18. februar 2021? 

Forsamlingsforbud 

Hvad er retningslinjerne for afholdelse af skriftlige prøver og eksamen? 

Introduktionskurser og brobygning 

Hvor skal introduktionskurser og brobygning afholdes i skoleåret 2020/2021? 

Møder, aktiviteter, sociale arrangementer og lignende 

Må der afholdes personalemøder i dagtilbud m.v.? 

Kan sidste skoledag for afgangsklasser i grundskole og gymnasier markeres med blandt andet 
den traditionelle karamelkastning, hvor elever blandes på tværs af klasser og klassetrin? 

Særligt om forårets genåbninger 

Hvilke uddannelsesområder er åbne fra den 6. april 2021? 

Hvad indebærer det, hvis Styrelsen for Patientsikkerhed giver påbud om restriktioner eller ned-
lukning i en kommune? 

Hvilke kommuner har begrænsninger i forhold til genåbning og hvilke uddannelser er omfattet? 

Må elever, kursister og deltagere med særlige/helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlings-
mæssige behov, som lige nu modtager undervisning med fysisk fremmøde på skolen eller institu-
tionen, deltage i undervisning sammen med deres stamklasse, som har 50 procent fremmøde? 

Test 

Har VUC’erne ansvar for at stille COVID-19-test til rådighed for kursister, ansatte og besøgende 
hos driftsoverenskomstparter? 

Får driftsoverenskomstparter et direkte statsligt tilskud til at stille COVID-19-test til rådighed 
for kursister, ansatte og besøgende? 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/uddannelser-til-voksne/almen-veu
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/uddannelser-til-voksne/almen-veu
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/uddannelser-til-unge/fgu
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/uddannelser-til-unge/fgu
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Hvilke krav er der forbundet med teststrategien for genåbning af ungdoms- og voksenuddannel-
ser? 

Gælder krav om test også i uger, hvor elever, kursister og deltagere ikke har fremmøde på skolen 
eller institutionen? 

Hvordan foregår indhentning af samtykke til test på ungdoms- og voksenuddannelser, når test-
ning foregår i skoletiden? 

Hvordan skal personer omfattet af testkravet dokumentere, at vedkommende har gennemført en 
negativ test inden for de seneste 72 timer?  

Er der tilfælde hvor en elev/ansat kan have fremmøde med et negativt testresultat, der er mere 
end 72 timer gammel? 

Fra hvornår vil elever, kursister og deltagere blive anset som fraværende, når de ikke opfylder et 
krav om test? 

Hvad gælder for test af personale på skoler og institutioner? 

Selvpodning under supervision 

Hvordan lever skoler og institutioner op til oplysningspligten? 

Fra hvornår skal selvejende institutioner samt efterskoler og frie fagskoler tilbyde mulighed for 
hurtigtest på skolen? 

Hvordan skal skolen eller institutionen håndtere falsk positive hurtigtests? 

Kan den lokale testafvikling på skolen/institutionen ske på udbud af en privat leverandør? 

Hvordan bliver internationale elever, kursister og deltagere, som ikke har NemID eller adgang til 
Sundhed.dk, håndteret? 

Får skoler og institutioner udleveret ark, hvor elever og ansatte kan nedskrive testsvar? 

Er skoler og institutioner dataansvarlige for behandling af elever og ansattes helbredsoplysnin-
ger? 

Kan flere supervisorer blive uddannet løbende? 

Hvad er processen, hvis hurtigtest som selvpodning under supervision giver et positivt testresul-
tat? 

Hvor længe forventes det, at supervisorerne skal være ansat? 

Hvilke ansættelsesvilkår gælder, hvis eksisterende personale frivilligt påtager sig funktionen som 
supervisor? 

Hvordan skal efterskoler, frie fagskoler og kostskoler at forholde sig i tilfælde af, at en elev testes 
positiv ved en antigentest på skolen? 

Hvordan lever skoler og institutioner op til oplysningspligten? 

Omfatter kravet om lokal testkapacitet på skoler og institutioner også virksomhedsforelagt un-
dervisning? 

Hvilke ansættelsesvilkår gælder ved ansættelse af supervisorer på erhvervsskoler, AMU-centre, 
VUC’er, offentlige gymnasier og FGU-institutioner? 

Hvilke ansættelsesvilkår gælder ved ansættelse af supervisorer på frie fagskoler, efterskoler og 
private gymnasier og studenterkurser? 

Skal testen på skolen/institutionen tilrettelægges som selvpodning under supervision? 
Hvilke skoler og institutioner skal etablere hurtigtest ved selvpodning under supervision? 

Hvem er i målgruppen for selvpodning under supervision på skoler og institutioner? 

Fra hvilken dato forventes der krav om, at der lokalt på skoler og institutioner kan tilbydes hur-
tigtest ved selvpodning under supervision?  

Hvor er der oplysninger om, hvad skoler og institutioner skal forberede sig på, inden der kan 
gennemføres hurtigtest ved selvpodning under supervision?  

Hvilke værnemidler skal skoler og institutioner anvende i forbindelse med gennemførelse af hur-
tigtest ved selvpodning under supervision? 

Hvem ansættes til at supervisere elever og ansattes podning af sig selv? 
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Hvem skal aflønne supervisorerne? 

Kostafdelinger og skolehjem 

Må elever møde op på deres skolehjem/kostskole, hvis deres uddannelsestilbud er åbnet? 

Fremmøde 

I hvilke situationer og under hvilke betingelser må skoler og institutioner på ungdoms- og vok-
senuddannelser lade elever og kursister deltage på valghold uden for stamklassen? 

Almen VEU (OBU, FVU og avu). Opdateret 29/03 kl. 09:30 

Fremmøde 

Hvilke kursister og deltagere i de almene voksenuddannelser skal møde fysisk frem til undervis-
ning? 

Ordblindeundervisning 

Er det muligt at visitere online til Ordblindeundervisning for voksne med ordblindetesten? 

Forberedende voksenundervisning (FVU) 

Kan optagelse til FVU foregå virtuelt? 

Hvilke prøver skal deltagerne til på FVU fra den 1. marts til den 31. juli? 

Vil der kunne afholdes prøver i samtlige FVU-fag og trin, hvor der indgår prøver, hvis der er åb-
net op for undervisning med fysisk fremmøde i perioden 1. marts – 31. juli? 

Almen voksenuddannelse (avu) 

På hvilket grundlag gives den afsluttende standpunktskarakter på avu, når prøven er aflyst? 

Hvilke prøver skal selvstuderende til i sommertermin 2021? 

 

Lisbeth Bang Thorsen 

Kontorchef 

Direkte tlf. +45 2012 9671 

Lisbeth.Bang.Thorsen@stukuvm.dk 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet  

 

 




