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Til den kommunale forvaltning  

og alle ledere i grundskoler  

 

   

 

Nyhedsbrev til grundskoler ifm. COVID-19 (uge 17) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender her 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 grundskoler opfordres til 

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

ændringer fra 22. april kl. 12:00 til 29. april kl. 13:00. 

 

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  

 

Justering af modellen for automatisk nedlukning af skoler, uddannelsesinstitutioner, 

SFO’er og klubtilbud 

Et flertal i Epidemiudvalget har besluttet af justere modellen for automa-

tisk nedlukning af kommuner og sogne. Det fremgår af aftalen, at juste-

ringerne bl.a. medfører:  

 

 Mere luft for kommuner til at gribe ind før nedlukning. Incidens-

grænserne, der afgør den automatiske nedlukning i kommuner og 

sogne, øges. 

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
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 Større fleksibilitet når sogne og kommuner bliver lukket ned. Sty-

relsen for Patientsikkerhed vurderer i samarbejde med kommu-

nen om påbud for konkrete skoler og institutioner, der ikke er i 

direkte risiko for påvirkning af smitte, skal ophæves. 

 Trivsel og læring for børn og unge efter nedlukning i sogne og 

kommuner. Der etableres løsninger, der sikrer undervisning un-

der skærpede forholdsregler, hvis skoler og uddannelsesinstitutio-

ner som har været lokalt lukket ned i mere end 2 uger ud af de 

seneste 4 uger. Undervisningen forudsætter i disse tilfælde:  

·       Begrænsning på fremmøde til 50 pct.  

·       Daglige test efter de regler der gælder for elever på 12 år i 

grundskoler mv. og i ungdoms- og voksenuddannelser mv.  

·       Herudover vil der gælde en anbefaling om undervisning i 

mindre grupper (max 15 elever) på grundskoler og en anbefaling 

om en til to meters afstand på voksen- og ungdomsuddannelserne. 

 

Den justerede model træder i kraft fredag den 30. april 2021. 

 

Aftalen om revidering af model for automatisk nedlukning kan findes på 

sum.dk. 
 

Aftalepartierne bag prøveaftalen af 5. februar 2021 er blevet enige om en 

mindre justering af aftalen om sommerens prøver og eksamener for ele-

ver i grundskolen.  

Læs mere om justering af aftale om sommerens prøver og eksamener.  

 

Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 17 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 27/04 kl. 15:20 

Sociale arrangementer 

Hvad gælder for tilsyn i dagtilbud? 

Må der afholdes personalemøder i dagtilbud m.v.? 

Udendørs undervisning 

Hvad er retningslinjerne for organisering af udendørs undervisning? 

Påbud om nedlukning 

Hvem har beslutningskompetencen, hvis et sogn ligger på tværs af flere kommuner? 

Nødpasning ved påbud om nedlukning 

Hvad gælder for de private dagtilbud mv. og skoler ift. nødpasning? 

Hvem er omfattet af nødpasning? 

Kan børn og elever samles på tværs af dagtilbud og skoler mv., hvis flere dagtilbud og sko-

ler er nedlukkede? 

https://sum.dk/nyheder/2021/april/modellen-for-automatisk-nedlukning-justeres-og-traeder-i-kraft-fredag-den-30-april
https://sum.dk/nyheder/2021/april/modellen-for-automatisk-nedlukning-justeres-og-traeder-i-kraft-fredag-den-30-april
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/apr/210424-mindre-justering-af-aftalen-om-sommerens-proever-og-eksamener-for-elever-i-grundskolen
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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Nedlukning 

Er der krav om forældrebetaling ved påbud om nedlukning af dagtilbud og SFO, fritidshjem 
og klubtilbud? 

Test 

Hvordan forholder skoler og uddannelsesinstitutioner sig til testretningslinjerne, hvis de 
både har grundskoleelever og ungdomsuddannelseselever på deres matrikel?  

Hvem har ansvaret for at testkapacitet bliver stillet til rådighed? 

Hvilke regler gælder for dokumentation og kontrol af test? 

Hvordan foregår indhentning af samtykke til test i forbindelse med testning i skoletiden?  

Gælder opfordring om test også i de uger, hvor elever på folkeskoler, fri- og privatskoler, 
ikke møder på skolen? 

Hvordan forholder skoler og uddannelsesinstitutioner sig til testretningslinjerne, hvis de både 
har grundskoleelever og ungdomsuddannelseselever på deres matrikel? 

Lægeattest 

Hvordan refunderes skolen for lægeattesten? 

Skal elever, kursister og deltagere, besøgende og ansatte vise dokumentation, hvis de skal 
undtages fra kravet om test? 

Hvorfor oplyses der ikke om årsagen til fritagelsen for test af COVID-19 i lægeattesten? 

Selvpodning under supervision 

Hvor mange supervisorer må maksimalt blive uddannet per skole/institution?  

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

Kan flere supervisorer blive uddannet løbende? 

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? 

Hvilke antigentest kan anvendes til undersøgelse for COVID-19 på skolen/institutionen? 

Må skolen/institutionen anvende spyttest? 

Fremmøde 

Kan mindre klasser undtages fra forbuddet mod at blande på tværs af stamklasser, hvis den nye 

holdstørrelse ikke overstiger en almindelig klassestørrelse? 

Hvem skal møde til undervisning i skole, og hvem må møde i SFO, fritidshjem og klubtilbud? 

SFO, fritidshjem, klubtilbud mv. 

Er der særlige anbefalinger til, hvordan SFO, fritidshjem og klubtilbud mv. skal organiseres? 

Folkeskolens prøver 

Hvilken karakter skal eleven have på beviset for de prøver, der afholdes i 9. og 10. klasse i 
maj/juni 2021? 

Hvad er retningslinjerne for afholdelse af skriftlige prøver og eksamen? 

Kan krav om et bestemt antal områder/emner/prøveoplæg fraviges ved de mundtlige prøver? 

Skal en prøve aflyses, hvis skolen er nedlukket som følge af covid-19-foranstaltninger? 

Skal en prøve aflyses, hvis en elev er en nær kontakt til en person, der er syg med covid-19? 

Skal en prøve aflyses, hvis en elev er syg med covid-19 eller anden sygdom på prøvetidspunktet? 

Hvad sker der, hvis en elev bliver syg under en prøve i sommerterminen 2021? 

Kan en mundtlig prøve afholdes virtuelt, hvis en censor ikke kan møde op på prøvedagen som 
følge af covid-19-smitte eller som følge af at være nær kontakt? 
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Kan skolen stille krav om, at elever bærer mundbind i forbindelse med prøven, fx når eleverne 
går ind og ud af prøvelokalet, eller når de er i kontakt med en tilsynsførende? 

Er der afstandskrav ved en mundtlig prøve? 

Kan man som skole stille krav til censor om negativ corona-test inden afholdelse af en mundtlig 
prøve? 

Hvad sker der, hvis en elev udebliver fra en prøve? 

Er der indført midlertidige ændringer i reglerne for obligatoriske sprogprøver? 

Skal der afholdes obligatoriske sprogprøver i børnehaveklassen på omfattede folkeskoler og fri- 
og privatskoler? 

Skal der afholdes obligatoriske sprogprøver i børnehaveklassen på omfattede folkeskoler og fri- 
og privatskoler? 

Hvilke kommuner hører til hvilke landsdele? 

Rammer for undervisningen 

Hvilke anbefalinger er der til transport i forbindelse med ekskursioner og lignende? 

Hvilke anbefalinger er der for personale om afstand og afholdelse af møder? 

Hvilken betydning har anbefalingen om to meters afstand for elever og personale i undervisnin-
gen og andre aktiviteter i skolen? 

Mundbind/visir 

Må skolerne modtage besøgende, og må forældre for eksempel ledsage børn ind på skolens ma-
trikel? 

Fri- og privatskoler med kostafdeling, efterskoler og frie fagskoler 

Hvilke anbefalinger er der til primærgrupper på kosttilbud på fri- og privatskoler, efterskoler og 
frie fagskoler? 

Er det muligt at afholde optagelsesprøve for ansøgere til gymnasiale uddannelser på fri- og pri-
vatskoler med en kostafdeling, efterskoler og frie fagskoler, hvor eleverne er underlagt særlige 
regler og anbefalinger om opretholdelse af sociale bobler mm.? 

 

Med venlig hilsen 

 

Christine Lindrum Iversen 

Kontorchef 

Center for Grundskoler 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet  

 




