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Til udbydere af avu, FVU og OBU 

 

   

 

Nyhedsbrev til udbydere af avu, FVU og OBU ifm. CO-
VID-19 (uge 35) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender et nyhedsbrev til alle udby-

dere af avu, FVU og OBU 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 19. august 2021 til den 2. september 2021. 

 
 

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  

Den automatiske nedlukningsmodel 

Den automatiske nedlukningsmodel ophører den 1. september 2021. Det 

betyder, at kommunalbestyrelserne fra den 1. september 2021 ikke læn-

gere har hjemmel til at lukke grundskoler, SFO’er, klubtilbud, ungdoms- 

og voksenuddannelsesinstitutioner samt videnpædagogiske aktivitetscen-

tre m.fl. på Børne- og Undervisningsministeriets område, når incidensen 

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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mv. overstiger de fastsatte niveauer i enten et sogn eller en kommune. Se 

også Sundhedsministeriets nyhed om modellens ophør her (sum.dk). 

  

Der vil stadig være mulighed for, at Styrelsen for Patientsikkerhed kan 

udstede påbud til en kommunalbestyrelse om at lukke skoler, institutio-

ner m.m., hvor der er høj smitte. Der vil desuden fortsat være en intensiv 

overvågning af, hvordan smitten udvikler sig med henblik på at under-

støtte den lokale smitteforebyggende indsats.  

Retningslinjer 

De generelle retningslinjer for grundskoler samt efterskoler, frie fagsko-

ler og kostafdelinger på fri- og privatskoler samt ungdoms- og voksenud-

dannelsesinstitutioner er opdateret som følge af den automatiske nedluk-

ningsmodels ophør.  

 

Retningslinjerne er opdateret som følge heraf og kan læses her (uvm.dk).  

 

Beslutningen om ikke at forlænge COVID-19s status som en samfunds-

kritisk sygdom vil på Børne- og Undervisningsministeriets område be-

tyde, at en række regler vil blive udfaset eller erstattet af anbefalinger. 

Den nuværende kategorisering af COVID-19 som en samfundskritisk 

sygdom ophører den 10. september 2021. Der følger nærmere informa-

tion fra Børne- og Undervisningsministeriet.  

 

Retningslinjerne vil snarest blive opdateret, så de afspejler, hvad der gæl-

der fra den 10. september 2021.  

Information om returnering af testkits   

Selvejende uddannelsesinstitutioner med udbud af ungdoms- og voksen-

uddannelser er den 26. august blevet orienteret om, at overskydende test-

materiale skal returneres til institutionernes beliggenhedsregion. Instituti-

onerne vil i uge 35 blive kontaktet af beliggenhedsregion med informa-

tion om returneringsproceduren, herunder indmelding af lagerbehold-

ning og bestilling af afhentning. Såfremt institutionerne ikke bliver kon-

taktet af beliggenhedsregion i uge 35, bedes institutionen rette henven-

delse til Børne- og Undervisningsministeriet på tlf. 3392 5000 (mandag til 

fredag kl. 09.00-12.00). 

 

Nærværende returneringsproces omfatter kun testkits. Værnemidler, her-

under håndsprit, er ikke omfattet af returneringen. Der vil alene ske en 

returnering af uåbnede pakker med testkits, der er blevet opbevaret kor-

rekt. Testkits der ikke er omfattet af returneringen bedes kasseret som 

småt brændbart.  

 

Spørgsmål til returneringsprocessen kan rettes til jeres beliggenhedsre-

gion:  

 Region Hovedstaden: nfos.center-for-oekonomi@regionh.dk.  

https://sum.dk/nyheder/2021/august/lokale-tiltag-afloeser-automatiske-nedlukninger-
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
mailto:nfos.center-for-oekonomi@regionh.dk
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 Region Midtjylland: rmkviktest@dki-logistics.dk.  

 Region Nordjylland: centrallageraalborgkontor@rn.dk.  

 Region Sjælland: skoletest@regionsjaelland.dk. 

 Region Syddanmark: testuddannelser@rsyd.dk. 

 

Nyt fra Sundhedsmyndighederne 

Lokale pop-up vaccinationstilbud på uddannelsessteder 

Sundhedsstyrelsen har sat gang i en landsdækkende kampagne med mere 

information til de 20-29-årige. Kampagnen opfordrer de 20-29-årige til at 

blive vaccineret. Unge kan nemlig få hårde sygdomsforløb med feber, 

træthed og senfølger, og samtidig vil et sygdomsforløb sende de unge 

hjem i isolation, så de går glip af både undervisning og venner. De unge 

vil blive mindet om tilbuddet om gratis vaccination på skærme på uddan-

nelsessteder, stationer, i metroen, i storcentre og i busser samt på cafeer 

landet over.  

Sideløbende sætter regioner og kommuner ind med mobile vaccinations-

tilbud på uddannelsessteder landet over. Her vil alle unge, der ønsker det, 

kunne blive vaccineret uden at skulle bestille tid først. 

Yderligere information, herunder oversigt over pop-up vaccinationer på 

uddannelsesinstitutioner kan ses her (sst.dk).  

 

Seneste nye spørgsmål/svar på uvm.dk publiceret efter 
19. august 2021 med relevans for institutioner med avu, 
FVU og OBU 

Almen VEU (OBU, FVU og avu) 

De seneste nye eller opdaterede spørgsmål om OBU, FVU og avu frem-

går nedenfor: 

 
 Kan skoler, dagtilbud mv., SFO, fritidstilbud og ungdoms- og 

voksenuddannelser blive nedlukket? 
 Kan skoler og uddannelsesinstitutioner kræve at elever/kursi-

ster/deltagere er fuldt vaccinerede forud for afrejse på en stu-

dietur? 
 Kan nødundervisning iværksættes selvom skolen som ud-

gangspunkt er overgået til almindelig undervisning? 

 

Se de seneste nye eller opdaterede spørgsmål om OBU, FVU og avu her 

(uvm.dk). 

 
Lisbeth Bang Thorsen 

Kontorchef 

mailto:rmkviktest@dki-logistics.dk
mailto:centrallageraalborgkontor@rn.dk
mailto:skoletest@regionsjaelland.dk
mailto:testuddannelser@rsyd.dk
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/Fuld-gang-i-lokale-aktiviteter-over-hele-landet-for-at-oege-vaccinationstilslutningen-blandt-unge
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https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/almen-veu
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