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Til udbydere af AMU   

   

 

Nyhedsbrev til udbydere af AMU ifm. COVID-19 (uge 16) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender et nyhedsbrev til alle udbyde-

re af AMU 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 den 15. april kl. 12:30 til den 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, 

Liberal Alliance og Alternativet blevet enige om yderligere genåbning. 

Partierne er bl.a. enige om, at børn og unge skal have adgang til at kom-

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

dervisningsministeriets område  

 

Opdaterede retningslinjer  

COVID-19 retningslinjer for ungdoms- og voksenuddannelser er blevet 

opdateret ift. den yderligere genåbning 21. april 2021:  

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


 

 2 

 Find de generelle retningslinjer for ungdoms- og voksenuddannelser 

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) 

 
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 udbydere 

af AMU 

 

Tværgående - ungdoms- og voksenuddannelser  

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

gjort følgende nye eller opdaterede spørgsmål:  

 Hvordan håndteres et positivt prøvesvar ved regelmæssige antigen-

testscreening og/eller selvpodning under supervision på grundsko-

ler, efterskoler, højskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og 

privatskoler og ungdoms- og voksenuddannelser? 

 Hvilke krav er der forbundet med teststrategien for genåbning af 

ungdoms- og voksenuddannelser? 

 Hvor længe gælder kravet om mundbind/visir på uddannelsesinsti-

tutioner? 

 Hvornår må børn, elever, kursister, deltagere og medarbejdere ven-

de tilbage til dagtilbud mv., uddannelse og arbejde efter, at de har 

været testet positive? 

 Hvilke uddannelsesområder er åbne fra den 21. april 2021? 

 Hvilke kommuner hører til hvilke landsdele? 

 Hvad betyder 50 procents fremmøde? 

 Hvad betyder 80 procents fremmøde? 

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

nummer? 

 Må elever, kursister og deltagere med særlige sociale, pædagogiske 

eller behandlingsmæssige behov, som lige nu modtager undervis-

ning med fysisk fremmøde på skolen eller institutionen, deltage i 

undervisning sammen med deres stamklasse, som har 50 eller 80 

procents fremmøde? 

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

senuddannelser her (uvm.dk) 
 

Økonomi og drift 

På siden Økonomi og Drift er der offentliggjort følgende nye eller opda-

terede spørgsmål:  

 Hvordan kompenseres institutionerne for nye opgaver i forbin-

delse med krav om gennemførelse af tests ved selvpodning under 

supervision? 
Se de nye eller opdaterede spørgsmål om økonomi og drift 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 2´2/04 kl. 10:37 

Mundbind 

Hvor længe gælder kravet om mundbind/visir på uddannelsesinstitutioner? 

Test 

Hvilke krav er der forbundet med teststrategien for genåbning af ungdoms- og voksenuddannel-
ser? 

Selvpodning under supervision 

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? 

Særligt om forårets genåbninger 

Hvilke uddannelsesområder er åbne fra den 21. april 2021? 

Hvilke kommuner hører til hvilke landsdele? 

Hvad betyder 50 procents fremmøde? 

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 

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
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/oekonomi-og-drift
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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Test 

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

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lisbeth Bang Thorsen 

Kontorchef 

Direkte tlf. +45 20 12 96 71 

lisbeth.bang.thorsen@stukuvm.dk 




