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Til den kommunale forvaltning  

og alle ledere i grundskoler  

 

   

 

Nyhedsbrev til grundskoler ifm. COVID-19 (uge 15) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender et nyhedsbrev til alle grund-

skoler 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 9. april kl. 12:00 til 15. april kl. 12:30. 

 

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 Børne- og Undervisningsministeriet  

 

Skoler og institutioner åbner i yderligere 8 kommuner 

Kommunerne Høje Taastrup, Helsingør, Halsnæs, Brøndby, Vallensbæk, 

Albertslund, Gladsaxe og Fredensborg kan på grund af en ny vurdering 

åbne for fremmøde på skoler og uddannelsesinstitutioner fra mandag 

den 12. april. Ishøj og Rødovre Kommune må endnu ikke åbne. Genåb-

ning og fortsat nedlukning sker efter anbefaling fra Epidemikommissio-

nen. 

Læs nyheden om den yderligere genåbning her (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/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://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/apr/210409-skoler-og-institutioner-aabner-i-yderligere-8-kommuner
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Ny model for kommuners automatiske nedlukning af skoler og uddannelsesinstitutio-

ner 

Som led i udmøntningen af den politiske rammeaftale om plan for genåbning 

af 22. marts 2021 er der blevet udarbejdet en model for hurtige og effek-

tive lokale nedlukninger af skoler og uddannelsesinstitutioner. 

Læs nyheden om model for automatisk nedlukning her (uvm.dk) 

 

Opdaterede retningslinjer  

De generelle retningslinjer vedrørende COVID-19 retningslinjer, anbefa-

linger og restriktioner for de enkelte uddannelsesområder er blevet opda-

teret:  
 

 Find de generelle retningslinjer for dagtilbud her (uvm.dk) 

 

 Find de generelle retningslinjer for grundskoler her (uvm.dk) 

 

 Find de generelle retningslinjer for efterskoler, frie fagskoler og 

kostafdelinger på fri- og privatskoler her (uvm.dk) 

 

 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 indstilling vedrørende regulering af vi-

denpædagogiske aktivitetscentre m.fl. så vidt angår forbud mod 

adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om 

mundbind m.v. og coronapas –læs indstilling vedrørende regule-

ring af videnpædagogiske centre her (uvm.dk) 

 

 Epidemikommissionens indstilling vedrørende udstedelse af reg-

ler for lokal smitte- og udbrudshåndtering på Børne- og Under-

visningsministeriets, Kulturministeriets, Udlændinge- og Integra-

tionsministeriets områder (Ny model for lokale nedlukninger) – 

læs indstilling vedrørende en ny model for lokale nedlukninger 

her (uvm.dk) 

 

 Epidemikommissionens indstilling vedrørende videreførelse af 

gældende regler vedrørende lukning og genåbning af skoler og 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/apr/210409-ny-model-for-kommuners-automatiske-nedlukning-af-skoler-og-uddannelsesinstitutioner
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/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/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
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uddannelsesinstitutioner samt andre restriktioner på Børne- og 

Undervisningsministeriets område – læs indstilling om viderefø-

relse af regler om lukning og genåbning her (uvm.dk) 

 

 Rådgivende vurdering med hensyn til undtagelse af kommuner 

med særlig høj incidens fra genåbning af skoler og uddannelser, 

liberale erhverv og indkøbscentre mv. – læs vurdering mht. und-

tagelse af kommuner med høj incidens her (uvm.dk) 

 

Senest udstedte bekendtgørelser på Børne- og Undervisningsministeriets område 

Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktio-

ner for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. på Børne- og 

Undervisningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-

19 

Find bekendtgørelse om lukning og genåbning her (retsinformation.dk) 

Find ændringerne til bekendtgørelsen om lukning og genåbning her (rets-

information.dk) 

 

Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i dagtilbud, på skoler og ud-

dannelsesinstitutioner m.v. på børne- og undervisningsområdet i forbin-

delse med håndtering af COVID-19 

Find bekendtgørelse om krav om mundbind her (retsinformation.dk) 

 

Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og 

lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på videnpædagogiske 

aktivitetscentre og lignende på Børne- og Undervisningsministeriets om-

råde i forbindelse med håndtering af COVID-19 

Find bekendtgørelse om forud og adgang til videnpædagogiske centre 

her (retsinformation.dk) 

 

Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 15 med relevans for grund-

skoler 

 

Følgende nye eller reviderede spørgsmål samt tilhørende svar er lagt på 

uvm.dk/corona siden sidste nyhedsbrev: 

 

Spørgsmål og svar 

Grundskoler. Opdateret 15/04 kl. 12:17 

SFO, fritidshjem, klubtilbud mv. 

Hvornår kan elever komme i fritidshjem og klubtilbud mv.? 

Symptomer og håndtering af smitte 

Hvordan håndteres et positivt prøvesvar ved regelmæssige antigentestscreening og/eller selv-
podning under supervision på grundskoler, efterskoler, højskoler, frie fagskoler og kostafdelinger 
på fri- og privatskoler og ungdoms- og voksenuddannelser? 

Omlagt undervisning 

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.retsinformation.dk/eli/lta/2021/535
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/595
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/595
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/632
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/633
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/633
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen
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Hvad er omlagt undervisning? 

Hvornår kan undervisningen omlægges? 

Hvad er ikke omfattet af begrebet ”omlagt undervisning”? 

Kan al undervisning omlægges? 

Hvilke krav og betingelserne er der for at omlægge undervisningen? 

Er der begrænsninger i skoler og institutioners muligheder for at omlægge undervisningen? 

Kan undervisningen omlægges mellem fag? 

Hvem træffer beslutning om at omlægge undervisningen? 

Hvem har ansvar for at informere elever, ansatte med flere om at undervisningen omlægges? 

Modtager skoler og institutioner almindeligt tilskud til omlagt undervisning, som ved almindelig 
undervisning? 

Modtager elever, ansatte m.fl. fortsat ydelser efter almindelige regler, hvis undervisningen om-
lægges? 

Personale 

Skal kommunerne hjemsende personale, der varetager opgaver i tilknytning til skolen, for eksem-
pel tekniskpersonale, sekretærer, PPR-personale, køkkenpersonale, sundhedspleje mv.? 

Selvpodning under supervision 

Hvordan kan skoler og institutioner få vejledning om selvpodning under supervision? 

Hvad er testrådgivningsenhedens opgaver? 

Skal supervisorer, der allerede har gennemført det obligatoriske oplæringskursus med bestået, 
gennemføre det på ny, hvis de ansættes på en anden institution? 

Er der særlige individuelle sundhedsmæssige forhold man skal være opmærksom på, når eleverne 
udfører selvpodning under supervision? 

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

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

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

Hvilke skoler og institutioner skal etablere test ved selvpodning under supervision? 

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

Hvad er processen, hvis test som selvpodning under supervision giver et positivt testresultat? 

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

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

Rejser til udlandet 

Hvornår kan børn og elever fremmøde i dagtilbud mv., skolen eller uddannelsesinstitutionen ef-
ter indrejse i Danmark? 

Hvis en elev, kursist eller deltager er fraværende på grund af selvisolation efter en udlandsrejse, 
skal skolen/uddannelsesinstitutionen så give den pågældende nødundervisning uden fysisk tilste-
deværelse? 

Folkeskolens prøver 

Hvad er retningslinjerne for afholdelse af skriftlige prøver og eksamen? 

Påbud om nedlukning 
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Hvornår skal en kommune meddele påbud om nedlukning i sogne eller hele kommunen, og 
hvem er omfattet? 

Er dagtilbud mv. omfattet af automatisk nedlukning? 

Hvornår kan en kommune meddele påbud om nedlukning af i kommunen, og hvem er omfattet? 

Hvem er undtaget for påbud om nedlukning på børne- og undervisningsområdet? 

 

Med venlig hilsen 

 

Christine Lindrum Iversen 

Kontorchef 

Center for Grundskoler 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet  

 


