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Til den kommunale forvaltning  

og alle ledere i grundskoler  

 

   

 

Nyhedsbrev til grundskoler ifm. COVID-19 (uge 16) 

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 15. april kl. 12:30 til 22. 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 Børne- og Undervisningsministeriet  

 

Aftale om yderligere genåbning pr. 21. april 2021 

Regeringen er sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Fol-

keparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Li-

beral Alliance og Alternativet blevet enige om yderligere genåbning. Par-

tierne er bl.a. enige om, at børn og unge skal have adgang til at komme 

mere i skole. Læs mere om, hvad der konkret sker på Børne- og Under-

visningsministeriets område  

 

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/210416-aftale-om-yderligere-genaabning-pr-21-april-2021
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/apr/210416-aftale-om-yderligere-genaabning-pr-21-april-2021
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Opdaterede retningslinjer  

De generelle COVID-19 retningslinjer for grundskoler er blevet opdate-

ret ift. den yderligere genåbning 21. april 2021:  

 

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

 
Retningslinjerne for COVID-19-test i forbindelse med genåbning af 

grundskoler (herunder efterskoler og frie fagskoler) og ungdoms- og 

voksenuddannelser er også blevet opdateret. 

 

 Find retningslinjer for COVID19-test her (uvm.dk) 

 

Inspirationskatalog med fokus på elevernes faglige udvikling  

Efter hjemsendelser og nødundervisning kan der være behov for at 

styrke den faglige udvikling i eksempelvis udvalgte fag eller for enkelte 

elever. På den baggrund er der udarbejdet et inspirationskatalog med vi-

den om og overblik over, hvordan der kan arbejdes med co-teaching, 

makker læring, undervisning i små grupper og intensive læringsforløb. I 

den forbindelse afholdes der et webinar den 20. maj 2021, der giver en 

introduktion til arbejdet med de fire indsatser målrettet skoleledelse og 

lærere. Den 19. maj lanceres ligeledes en række understøttende materialer 

og podcasts målrettet det pædagogiske personale.  
Find inspirationskataloget her (emu.dk) 

Tilmeld dig webinar her (emu.dk) 

 

Senest udstedte bekendtgørelser på Børne- og Undervisningsministeriets område 

En ny bekendtgørelse om restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om 

mundbind m.v. og coronapas på videnpædagogiske aktivitetscentre og 

lignende på Børne- og Undervisningsministeriets område i forbindelse 

med håndtering af COVID-19 er udstedt. 

Læs bekendtgørelse om restriktioner for lokaler og lokaliteter her (retsin-

formation.dk) 

 

En ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om lukning og genåbning 

samt andre særlige restriktioner for dagtilbud, skoler og uddannelsesinsti-

tutioner m.v. på Børne- og Undervisningsministeriets område i forbin-

delse med håndtering af covid-19 er udstedt. Ændringsbekendtgørelsen 

beskriver reglerne for den yderligere genåbning gældende fra 21. april 

med øget fremmøde og mulighed for udeundervisning.  

Læs ændringsbekendtgørelse om lukning og genåbning her (retsinforma-

tion.dk) 

 

Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 16 med relevans for grund-

skoler 

 
Følgende nye eller reviderede spørgsmål samt tilhørende svar er lagt på 

uvm.dk/corona siden sidste nyhedsbrev: 

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://emu.dk/grundskole/corona-gode-raad-til-undervisning/inspiration-til-fagligt-loeft/fire-indsatser-der-kan?b=t5-t3834-t5108
https://emu.dk/grundskole/konferencer-og-moeder/webinar-inspiration-til-fagligt-loeft-i-grundskolen
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/675
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/675
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/683
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/683
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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Spørgsmål og svar 

Grundskoler. Opdateret 22/04 kl. 10:37 

Omlagt undervisning 

Kan skolernes arbejde vedrørende elevplaner omlægges? 

Test 

Hvordan bør testkapaciteten benyttes? 

Hvilke regler gælder for test af elever i folkeskolen og på fri- og privatskoler? 

Selvpodning under supervision 

Skal skolen/institutionen orientere forældre/værge ved et positivt testresultat, når eleven er un-
der 15 år? 

Hvordan forholder en institution sig til test af personer uden cpr-nummer? 

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? 

Hvornår må børn, elever, kursister, deltagere og medarbejdere vende tilbage til dagtilbud mv., 
uddannelse og arbejde efter, at de har været testet positive? 

SFO, fritidshjem, klubtilbud mv. 

Hvornår kan elever på 5.-10 klassetrin komme i fritids- og klubtilbud m.v.? 

Kan der undervises i knallertkørekort i ungdomsskolernes fritidsundervisning, klubtilbud mv.? 

Folkeskolens prøver 

Gives der mulighed for lokalt at se bort fra visse dele af undervisningen, der er foregået som 
nødundervisning, ifm. udarbejdelse af de mundtlige prøvespørgsmål? 

Har skolerne mulighed for at skifte prøveform ved de mundtlige prøver? 

Hvad er retningslinjerne for afholdelse af skriftlige prøver? 

Kan elever i 10. klasse stadig aflægge de bundne 9. klasseprøver? 

Hvordan skal prøvekarakteren for den aflyste fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. 
klasse findes? 

Hvilke regler gælder for elever, der skal aflægge prøve som privatist? 

Skal eleverne aflægge alle dele af de skriftlige prøver i dansk og matematik i 9. klasse? 

Hvornår afholdes de mundtlige prøver, som ikke er aflyst? 

Hvilke regler gælder for elever, der ikke har modtaget undervisning i 2. fremmedsprog 
tysk/fransk og/eller kristendomskundskab eller idræt? 

Hvornår skal skolens leder offentliggøre prøveudtrækket for lærere og elever?  

Hvornår skal skolerne give afsluttende standpunktskarakter? 

Gives der mulighed for lokalt at se bort fra visse dele af undervisningen, der er foregået som 
nødundervisning, ifm. udarbejdelse af de mundtlige prøvespørgsmål? 

Vejledningsaktiviteter og UPV 

Hvordan skal sommerens uddannelsesparatheds-vurdering (UPV) foregå? 

Særligt om forårets genåbninger 

Hvilke uddannelsesområder er åbne fra den 21. april 2021? 

Hvilke kommuner hører til hvilke landsdele? 

Hvad betyder 50 procents fremmøde? 
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Hvad betyder 80 procents fremmøde? 

Må elever, kursister og deltagere med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige be-
hov, som lige nu modtager undervisning med fysisk fremmøde på skolen eller institutionen, del-
tage i undervisning sammen med deres stamklasse, som har 50 eller 80 procents fremmøde? 

Økonomi og drift. Opdateret 21/04 kl. 11:39 

Test 

Hvordan kompenseres institutionerne for nye opgaver i forbindelse med krav om gennemførelse 
af tests ved selvpodning under supervision? 

 

Med venlig hilsen 

 

Christine Lindrum Iversen 

Kontorchef 

Center for Grundskoler 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet  

 




