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Nyhedsbrev til grundskoler ifm. COVID-19 (uge 50) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender et nyhedsbrev til grundskoler 

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 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  

Elever i grundskolen skal fra og med den 15. december 2021 under-

vises hjemmefra 

Elever i grundskolen sendes midlertidigt hjem til fjernundervisning fra og 

med den 15. december 2021 til og med den 4. januar 2022 på grund af 

den stigende smitte. Det har et flertal i Folketingets Epidemiudvalg be-

sluttet på baggrund af en indstilling fra Epidemikommissionen. Den 

midlertidige hjemsendelse gælder også for elever på efterskoler og frie 

fagskoler, dog først fra og med den 19. december og til med den 8. ja-

nuar 2022. 

 

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 mere om at elever i grundskolen sendes midlertidigt hjem til fjernun-

dervisning  (uvm.dk).  

Selvtest til skoleelever skal være med til at bryde smittekæder 

Smitten med COVID-19 er særligt udbredt blandt børn og unge, hvor 

mange ikke er vaccinerede. Derfor er der behov for at udbygge mulighe-

derne for overvågning og kontrol af smitten. Regeringen og KL er derfor 

enige om at kommunerne kan tilbyde selvtest til elever fra og med 1. 

kasse, der ikke er vaccinerede eller tidligere smittede, som supplement til 

den eksisterende testindsats på skolerne. 

 

Læs mere om selvtest på Sundhedsministeriets hjemmeside (sum.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 lukning og genåbning samt særlige restriktio-

ner for grundskoler og institutioner m.v. i forbindelse med hånd-

tering af covid-19 (retsinformation.dk). 

 

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

(uvm.dk). 

Opdaterede retningslinjer  

Der er offentliggjort justerede retningslinjer for grundskoler fra den 15. 

december 2021 og for efterskoler og frie fagskoler fra den 19. december 

2021. Justeringen omfatter bl.a. regler fremmøde, nødpasning og nødun-

dervisning. Retningslinjerne for grundskoler kan være af relevans for 

ungdoms- og voksenuddannelser, herunder hvordan eud10 og 20/20-

ordning er omfattet samt adgang til nødpasning for elever, deltagere eller 

kursister, som har børn omfattet af nedlukningen. 

 

Se de justerede retningslinjer 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). 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/dec/211208-elever-i-grundskolen-skal-fra-den-15--december-undervises-hjemmefra
https://sum.dk/nyheder/2021/november/selvtest-til-skoleelever-skal-vaere-med-til-at-bryde-smittekaeder-
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/2021/2353
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2353
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2353
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/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/Naere-kontakters-naere-kontakter-skal-ikke-laengere-gaa-i-selvisolation
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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. 

 

De nye spørgsmål om midlertidig hjemsendelse over julen fremgår ne-

denfor:  

 

 I hvilken periode skal grundskoler, ekskl. efterskoler og frie fag-

skoler, holde lukket? 

 I hvilken periode skal efterskoler og frie fagskoler holde lukket? 

 I hvilken periode skal grundskoler tilbyde nødundervisning? 

 Er der elever, som fortsat skal møde fysisk frem på skolen og i 

SFO, fritidstilbud og klubtilbud? 

 Hvem er elever med helt særlige sociale, pædagogiske eller be-

handlingsmæssige behov, som er undtaget fra hjemsendelsen? 

 Er ansatte omfattet af nedlukningen? 

 Er der elever, som fortsat kan opholde sig fysisk på skolen under 

perioden for nedlukningen? 

 Skal 10. klasseelever på en erhvervsskole, der bor på skolehjem, 

hjemsendes i forbindelse med nedlukningen? 

 Gælder nedlukningen elever på eud10 og eud 20/20? 

 Kan skoler, som har elever, der er undtaget fra nedlukningen, 

vælge at nødundervise disse uden fysisk tilstedeværelse på sko-

len? 

 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? 

 Er der pligt til at deltage i nødundervisning? 

 Kan skolerne tilbyde, at forældre og elever kan komme forbi og 

hente undervisningsmateriale? 

 Hvilke elever skal tilbydes nødpasning i forbindelse med nedluk-

ning? 

 Hvem er elever med særlige sociale, pædagogiske eller behand-

lingsmæssige behov, som kan komme i den såkaldte nødpasning? 

 Kan skolen afholde prøve med fysisk fremmøde på skolen i peri-

oden fra den 15. december 2021 til og med den 4. januar 2022? 

 Kan skolen i perioden fra den 15. december 2021 til og med den 

4. januar 2022 gennemføre forberedelse af prøver på skolen, som 

normalt foregår i den almindelige undervisning? 

 Må elever omfattet af nedlukning deltage i introduktionskurser 

eller brobygning på en ungdomsuddannelsesinstitutionen? 

 Kan ungdomsuddannelser holde åbent hus-arrangementer for 

kommende elever i starten af januar? 
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Se den nye kategori med spørgsmål om hjemsendelse over julen her 

(uvm.dk). 

Grundskolen 

De seneste nye eller opdaterede spørgsmål om grundskolen fremgår ne-

denfor: 

 

 Hvordan skal en skole eller uddannelsesinstitution forholde sig, 

hvis der er et stort antal smittede elever og/eller medarbejdere? 

 Kan nødundervisning iværksættes, selvom skolen som udgangs-

punkt er overgået til almindelig undervisning? 

 Hvornår skal en skole eller uddannelsesinstitution iværksætte 

nødundervisning? 

 Er en elev forpligtet til at tage imod tilbud om selvtest? 

 Hvem er målgruppen for test i det kommunale test-setup? 

 Hvem har tilsynsforpligtigelsen over for elever ved nødundervis-

ning uden fysisk tilstedeværelse (fjernundervisning)? 

 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? 

 Hvornår kan selvtest anvendes af elever på grundskoler? 

 Hvornår er elever i grundskolen omfattet af opfordringen om 

isolation som nær kontakt? 

 Hvilke skoler kan fortsat tilbyde test ved selvpodning under su-

pervision? 

 Gælder en selvtest som gyldigt coronapas? 

 Er der krav om coronapas for elever og besøgende på grundsko-

ler? 

 Hvem har ansvaret for, at testkapacitet bliver stillet til rådighed? 

 Hvem er forpligtet til at føre patientjournal i forbindelse med un-

dersøgelse for COVID-19 på skoler? 

 Kan efterskoler og frie fagskoler få flere supervisorer uddannet? 

 Kan man i forbindelse med for eksempel ferie eller ydertimer i 

dagtilbud m.v., SFO og fritidstilbud samle børn på tværs af stuer 

eller tilsvarende gruppeinddeling? Eller på tværs af dagtilbud 

m.v., SFO og fritidstilbud? 

 Hvad er konsekvenserne, hvis elever i grundskolen og på efter-

skoler og frie fagskoler undlader at lade sig teste? 

 Hvordan skal test tilrettelægges og gennemføres på grundskoler, 

hvor kommunen stiller testkapacitet til rådighed? 

 Skal der benyttes mundbind, hvis et dagtilbud m.v., en skole eller 

uddannelsesinstitution kører i egne busser eller biler, der bruges 

til befordring af elever/kursister/deltagere? 

 Er der krav om brug af mundbind eller visir på børne- og under-

visningsområdet? 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/midlertidig-hjemsendelse-over-julen
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 Hvorfor er der krav om coronapas for ansatte på fri- og privat-

skoler, efterskoler og frie fagskoler? 

 Skal en prøve aflyses, hvis en elev er smittet eller syg med CO-

VID-19 eller har anden sygdom på prøvetidspunktet? 

 Skal en prøve aflyses, hvis en elev er nær kontakt til en person, 

der er smittet med COVID-19? 

 Skal en prøve aflyses, hvis skolen er nedlukket som følge af et på-

bud fra Styrelsen for Patientsikkerhed? 

 Hvordan kan efterskoler og frie fagskoler bestille tid til test af 

elever, der er identificeret som nære kontakter til en smittet på 

skolen? 

 

Se de seneste nye eller opdaterede spørgsmål om grundskolen her 

(uvm.dk). 

Økonomi og drift 

De seneste nye eller opdaterede spørgsmål om økonomi og drift fremgår 

nedenfor: 

 

 Hvordan bliver folkeskoler og dagtilbud kompenseret for ekstra 

omkostninger forbundet med COVID-19 i 2021 og 2022? 

 

Se de seneste nye eller opdaterede spørgsmål om økonomi og drift 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 corona-relaterede spørgsmål er ud-

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

 

For yderligere oplysninger, herunder information om andre myndighe-

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

 

 

 

Med venlig hilsen 
 

Janne Steensgaard Samuelsson  

Kontorchef  

Center for Folkeskole og Forberedende Grunduddannelse  

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen#46f0dfe4d7e34e7fa5a705fdc9354e2c
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/hotline-og-hjaelp
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