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Nyhedsbrev til FGU-institutionerne ifm. COVID-19 (uge 
51) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender et nyhedsbrev til FGU-insti-

tutionerne 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 FGU-institutioner op-

fordres til løbende at holde sig orienteret på uvm.dk. Dette nyhedsbrev 

medtager ændringer fra den 14. december til den 21. 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  

Nye tiltag på børne- og undervisningsområdet som følge af sti-

gende smitte med COVID-19 

Et flertal i Folketingets Epidemiudvalg har efter indstilling fra Epidemi-

kommissionen besluttet at indføre en række tiltag på børne- og undervis-

ningsområdet. Der indføres blandt andet krav om mundbind eller visir 

flere steder, ungdoms- og voksenuddannelser omfattes af tiltag svarende 

til modellen for genåbning af grundskoler og tiltagsmodellen på dagtil-

budsområdet udvides til at gælde uanset smitteniveau. 

 

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 om tiltagene på Børne- og Undervisningsministeriets område 

(uvm.dk). 

Love og bekendtgørelser som følge af COVID-19 

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

 

 Bekendtgørelse nr. 2475 af 17. december 2021 om restriktioner 

for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. på Børne- 

og Undervisningsministeriets område i forbindelse med håndte-

ring af covid-19 (uvm.dk). 

 

 Bekendtgørelse om forbud mod adgang til lokaler og lokaliteter 

på videnpædagogiske aktivitetscentre og lignende på Børne- og 

Undervisningsministeriets område i forbindelse med håndtering 

af covid-19 (uvm.dk). 

 

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

(uvm.dk). 

Opdaterede retningslinjer  

Der er offentliggjort nye retningslinjer for ungdoms- og voksenuddan-

nelser gældende fra og med den 20. december, hvor krav om mundbind 

eller visir mv. er omtalt, og retningslinjer gældende fra og med den 3. ja-

nuar, hvor anbefalinger om b.la. test og smitteforebyggende tiltag er om-

talt.  

 

Se retningslinjerne her (uvm.dk). 

 

Breve fra børne- og undervisningsministen 

 

 Brev fra børne- og undervisningsministeren om COVID-19 til 

ledere på ungdoms- og voksenuddanner (uvm.dk). 

 

Breve fra ministeren m.v. kan læses her (uvm.dk). 

Kampagnemateriale 

Det Nationale Kommunikationscenter for COVID-19 har udarbejdet 

nyt kampagnemateriale, som skoler og institutioner er velkomne til at be-

nytte sig af. Materialet er målrettet ungdoms- og voksenuddannelser.  

 

Nyt kampagnemateriale: 

Webbannere med budskabet ”Husk dit coronapas” til sektorer, organisa-

tioner, virksomheder mv., der er omfattet af krav om coronapas (um.dk).  

 

Kommunikationspakke til uddannelsessektoren, herunder videregående 

uddannelser, ungdoms- og voksenuddannelser, forberedende uddannel-

ser og sprogcentre (um.dk). 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/dec/211218-nye-tiltag-paa-boerne--og-undervisningsomraadet-som-foelge-af-stigende-smitte-med-covid19
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2475
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2475
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2475
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2475
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2474
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2474
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2474
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2474
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.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/boerne-og-undervisningsministeriets-breve-om-covid-19
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://um.sharefile.eu/share/view/sd910e9d76fe8407cba154ac5c8c0d6bd/fod20e51-2abf-4410-a2fe-31121360b34e
https://um.sharefile.eu/share/view/sd910e9d76fe8407cba154ac5c8c0d6bd/fod20e51-2abf-4410-a2fe-31121360b34e
https://um.sharefile.eu/share/view/s5c75909d12e549d88c6509e717288e7d/fo38fd09-bf06-4afd-94c6-55e1e9a21a38
https://um.sharefile.eu/share/view/s5c75909d12e549d88c6509e717288e7d/fo38fd09-bf06-4afd-94c6-55e1e9a21a38
https://um.sharefile.eu/share/view/s5c75909d12e549d88c6509e717288e7d/fo38fd09-bf06-4afd-94c6-55e1e9a21a38
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Nyt fra Sundhedsmyndighederne 

Kun nære kontakter, der er udsat for smitte i hjemmet, skal gå i 

selvisolation 

Retningslinjerne for opsporing og håndtering af nære kontakter er revi-

deret for at tage højde for det høje smittetal og udbredt smitte med Omi-

kron-varianten. Fremover defineres nære kontakter kun som dem, der er 

udsat for smitte i hjemmet. De skal gå i selvisolation og testes, mens an-

dre, der er udsat for smitte uden for hjemmet, fortsat skal testes, men 

ikke gå i selvisolation. 

 

Se opdateret udgave af retningslinjer for håndtering og opsporing af kon-

takter til personer med COVID-19 (sst.dk). 

 

Seneste nye eller opdaterede spørgsmål/svar på uvm.dk 
publiceret fra den 14. december 2021  

Midlertidig hjemsendelse over julen 

De seneste nye eller opdaterede spørgsmål om midlertidig hjemsendelse 

af grundskolelever over julen 2021 fremgår nedenfor: 

 

 Kan ungdomsuddannelser holde åbent hus-og forældrearrange-

menter for kommende elever i starten af januar? 

 Må elever omfattet af nedlukning deltage i erhvervspraktik? 

 Er klub- og ungdomsskoletilbud også lukket for elever, som går 

på ungdomsuddannelser og forberedende uddannelse? 

 Hvem kan få udleveret selvtestkit til brug for test under den mid-

lertidige hjemsendelse? 

 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 elever undtaget fra nedlukningen også automatisk undtaget fra 

et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed? 

 Må elever blive blandet på tværs af klasser og institutioner i nød-

pasning? 

 Hvornår skal tilbydes nødpasning? 

 

Se de nye eller opdaterede spørgsmål om hjemsendelse over julen her 

(uvm.dk). 

Forberedende grunduddannelse (FGU) 

De seneste nye eller opdaterede spørgsmål om FGU fremgår nedenfor: 

 

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/Kun-naere-kontakter-der-er-udsat-for-smitte-i-hjemmet-skal-gaa-i-selvisolation
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/Kun-naere-kontakter-der-er-udsat-for-smitte-i-hjemmet-skal-gaa-i-selvisolation
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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 Hvornår er en person hhv. nær kontakt eller øvrig kontakt til en 

smittet? 

 Hvad skal børn, elever, kursister, deltagere og ansatte gøre, hvis 

vedkommende er enten nær eller øvrig kontakt? 

 Kan dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner hjemsende 

børn, elever, kursister eller deltagere, der er smittede med CO-

VID-19 eller har symptomer herpå? 

 Hvordan håndteres smittetilfælde i relation til dagtilbud mv./sko-

len/institutionen? 

 Kan dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner hjemsende 

børn, elever, kursister og deltagere, som er nære eller øvrige kon-

takter? 

 Hvem opfordres til at tage en 0. dagstest? 

 Er ansatte på ungdoms- og voksenuddannelser omfattet af den 

kraftige opfordring til at arbejde hjemmefra? 

 Kan elever/kursister/deltagere fritages fra kravet om at bære 

mundbind eller visir på ungdoms-og voksenuddannelserne? 

 Hvem er omfattet af en opfordring til to ugentlige screenings-

test? 

 Hvilke anbefalinger til kontaktreducerede tiltag gælder? 

 Har ansatte på ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner 

ret til at bære mundbind eller visir? 

 Skal der benyttes mundbind, hvis en skole eller uddannelses-

institution kører i egne busser eller biler, der bruges til befor-

dring af elever/kursister/deltagere? 

 Er der krav om brug af mundbind og visir? 

 Er der krav om brug af mundbind og visir i forbindelse med 

undervisning og eksamen? 

 Hvilke anbefalinger og restriktioner gælder for sociale arran-

gementer uden for undervisningstiden på ungdoms- og vok-

senuddannelser? 

 Hvordan er reglerne for fjernundervisning på FGU? 

 

Se de seneste nye eller opdaterede spørgsmål/svar om FGU 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.  

 

I uge 51 kan hotlinen kontaktes for coronarelaterede spørgsmål mandag 

den 20. december 2021 til torsdag den 23. december 2021 kl. 09.00-

14.00. Hotlinen holder lukket fredag den 24. december 2021.  

 

I uge 52 kan hotlinen kontaktes for coronarelaterede spørgsmål onsdag 

den 29. december 2021 og torsdag den 30. december 2021 kl. 10.00-

12.00. Hotlinen holder lukket øvrige dage mellem jul og nytår. 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/fgu
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I uge 1 er åbningstiden igen mandag til fredag kl. 09.00-14.00.  

 

For yderligere oplysninger, herunder information om andre myndighe-

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

 

 

 

Med venlig hilsen 
 

Christine Lindrum Iversen 

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/hotline-og-hjaelp
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