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Nyhedsbrev til udbydere af avu, FVU og OBU ifm. CO-
VID-19 (uge 50) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender et nyhedsbrev til udbydere 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 institutioner opfordres til 

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

ændringer fra den 29. november til den 13. december 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  

Krav om coronapas på ungdoms- og voksenuddannelser forlænget 

Kravet om gyldigt coronapas for elever, kursister, deltagere, besøgende 

samt andre personer end ansatte med tilknytning til ungdoms- og vok-

senuddannelser er blevet forlænget til den 7. januar 2022. Det har et fler-

tal i Folketingets Epidemiudvalg besluttet på baggrund af en indstilling 

fra Epidemikommissionen. Samme vilkår som hidtil gælder. 

 

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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Læs bekendtgørelse om krav om coronapas på ungdoms- og voksenud-

dannelser på Børne- og Undervisningsministeriets område i forbindelse 

med håndtering af covid-19 her (retsinformation.dk). 

Nye vejledninger om prøver, standpunkts- og karakterbedømmelse 

Der er offentliggjort ”Vejledning om afsluttende standpunktskarakter på 

avu i forbindelse med aflyste prøver i vinterterminen 2021”, og ”Vejled-

ning om afsluttede standpunktsbedømmelse på FVU-dansk trin 4 og 

FVU-matematik trin 2 i forbindelse med eventuelt aflyste prøver”.  

 

Læs mere om vejledninger om standpunkts- og karakterbedømmelse 

(uvm.dk). 

Love og bekendtgørelser som følge af COVID-19 

Her er de seneste bekendtgørelser som følge af COVID-19: 

 

 Bekendtgørelse om nødundervisning m.v. på børne- og undervis-

ningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse 

med covid-19 (retsinformation.dk). 

 Bekendtgørelse om krav om coronapas på ungdoms- og voksen-

uddannelser på Børne- og Undervisningsministeriets område i 

forbindelse med håndtering af COVID-19 (retsinformation.dk). 

 

Se de seneste love og bekendtgørelser som følge af COVID-19 her 

(uvm.dk). 

Nyt fra Sundhedsmyndighederne 

Nære kontakter 

Retningslinjerne for opsporing og håndtering af nære kontakter er revi-

deret for at tage højde for, at Omikron-varianten nu har spredt sig i sam-

fundet. Anbefalingen om isolation og test af de nære kontakters nære 

kontakter bortfalder. 

 

Læs mere på Sundhedsministeriets hjemmeside (sum.dk). 

Seneste nye eller opdaterede spørgsmål/svar på uvm.dk 
publiceret efter 29. november 2021  

Midlertidig hjemsendelse over julen 

Der er oprettet en side med spørgsmål om midlertidig hjemsendelse af 

grundskolelever over julen 2021, hvoraf nogle er relevante for udbydere 

af avu, FVU og OBU. Relevante spørgsmål fremgår nedenfor:  

 

 Kan elever, deltagere og kursister på ungdoms- og voksenuddan-

nelser, som har hjemsendte børn, der går i grundskolen, få dem 

nødpasset, hvis de selv skal til prøver/eksamen? 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2316
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2316
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2316
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/almen-veu
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2368
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2368
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2368
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2316
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2316
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2316
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/love-og-bekendtgoerelser
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/Naere-kontakters-naere-kontakter-skal-ikke-laengere-gaa-i-selvisolation
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Se den nye kategori med spørgsmål om hjemsendelse over julen her 

(uvm.dk). 

Almen VEU (OBU, FVU og avu) 

De seneste nye eller opdaterede spørgsmål om almen VEU fremgår ne-

denfor: 

 

 Kan en elev/kursist/deltager eller besøgende blive undtaget fra 

krav om coronapas ved at fremvise en lægeerklæring herom? 

 Må personale i dagtilbud, grundskoler, SFO, fritidshjem, klubtil-

bud mv. bære mundbind eller visir, og hvem har forsynings- og 

finansieringsforpligtelse til personale, som måtte ønske at bruge 

mundbind eller visir? 

 Gælder en selvtest som gyldigt coronapas? 

 Hvad sker der, hvis en eksaminator og/eller en censor af CO-

VID-19-relaterede grunde er forhindret i at møde fysisk op på in-

stitutionen til afholdelse af mundtlige prøver? 

 Skal det fremgå af prøvebeviset, at en prøvebedømmelse er op-

nået ved ophøjelse af en afsluttende standpunktskarakter? 

 På hvilket grundlag gives den afsluttende standpunktsbedøm-

melse på FVU-dansk trin 4 og FVU-matematik trin 2, hvis prø-

ven aflyses? 

 Kan VUC aflyse en prøve og give standpunktsbedømmelse til en 

deltager, der er i selvisolation grundet sundhedsfaglige anbefalin-

ger vedr. nære kontakter? 

 Kan VUC aflyse en prøve og give standpunkts-bedømmelse til 

en deltager på FVU-dansk trin 4 eller FVU-matematik trin 2, der 

er blevet syg med COVID-19? 

 Kan prøver på FVU aflyses, som følge af COVID-19 relaterede 

foranstaltninger?   

 Hvordan håndteres situationer, hvor en deltager ikke kan frem-

vise gyldigt coronapas i forbindelse med en prøve? 

 Skal det fremgå af prøve- eller eksamensbeviset, at en prøveka-

rakter er opnået ved ophøjelse af en afsluttende standpunktska-

rakter? 

 Hvordan er klageproceduren i forbindelse med afgivelse af af-

sluttende standpunktskarakterer? 

 

Se de seneste nye eller opdaterede spørgsmål om almen VEU her 

(uvm.dk). 

Kontaktoplysninger til Børne- og Undervisningsministeriet  

Børne- og Undervisningsministeriet kan kontaktes for sektorrelevante 

spørgsmål til håndtering af COVID-19 på telefon nummer 3392 

5000. Åbningstiden for besvarelse af coronarelaterede spørgsmål er udvi-

det til kl. 09.00-14.00 (mandag til fredag). 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/midlertidig-hjemsendelse-over-julen
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/almen-veu#7a4a338739d3409ca8440a764083fecb
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For yderligere oplysninger, herunder information om andre myndighe-

ders hjælpelinjer, henvises til ministeriets hjemmeside her (uvm.dk). 

 

 

 

Med venlig hilsen 
 

Lisbeth Bang Thorsen 

Kontorchef  

Kontor for Voksen- og Erhvervsuddannelser 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/hotline-og-hjaelp

	Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet
	Krav om coronapas på ungdoms- og voksenuddannelser forlænget
	Nye vejledninger om prøver, standpunkts- og karakterbedømmelse
	Love og bekendtgørelser som følge af COVID-19

	Nyt fra Sundhedsmyndighederne
	Nære kontakter

	Seneste nye eller opdaterede spørgsmål/svar på uvm.dk publiceret efter 29. november 2021
	Midlertidig hjemsendelse over julen
	Der er oprettet en side med spørgsmål om midlertidig hjemsendelse af grundskolelever over julen 2021, hvoraf nogle er relevante for udbydere af avu, FVU og OBU. Relevante spørgsmål fremgår nedenfor:
	Almen VEU (OBU, FVU og avu)
	Kontaktoplysninger til Børne- og Undervisningsministeriet


