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Nyhedsbrev til grundskoler ifm. COVID-19 (uge 48) 

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 13. november til den 29. november 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 for ansatte på statslige overenskomster 

Der er indført krav om forevisning af gyldigt coronapas for ansatte på 

blandt andet Børne- og Undervisningsministeriets område, der er omfat-

tet af statslig overenskomst. Det betyder, at fri- og privatskoler, eftersko-

ler, frie fagskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser skal pålægge de-

res ansatte at forevise et gyldigt coronapas. Der henvises her til Medar-

bejder- og Kompetencestyrelsen, som fastsætter regler for denne mål-

gruppe. 

 

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 pressemeddelelsen fra Medarbejder og Kompetencestyrelsen her 

(medst.dk).  

Mulighed for lokal håndtering af COVID-19-fravær til vinterprø-

verne 

Der gives lokal mulighed for, at skoler og institutioner kan aflyse en elevs 

prøve i følgende tilfælde:  

 

 Hvis skolen eller institutionen på grund af foranstaltninger mod 

COVID-19 ikke kan afholde prøven på det planlagte tidspunkt. 

 Hvis en enkelt elev eller kursist ikke kan deltage på grund af ele-

vens/kursistens sygdom. Det gælder, uanset om eleven/kursisten 

er syg med COVID-19 eller anden sygdom og altså uafhængigt af 

årsagen til sygdommen. 

 Hvis eleven eller kursisten på grund af COVID-19-relaterede for-

hold ikke bør møde frem til prøven.  

 

For mundtlige prøver skal institutionens leder vurdere, om det er muligt 

at udsætte prøven til et senere tidspunkt i vinterterminen, før en prøve 

aflyses. Kan den mundtlige prøven afholdes senere i prøveterminen, ud-

sættes prøven hertil. 

 

Eleven eller kursisten vil ved en aflyst prøve i stedet få ophøjet sin afslut-

tende standpunktskarakter til prøvekarakter. 

 

Reglerne gælder for grundskolen, gymnasiale uddannelser og almen vok-

senuddannelse. Øvrige områder på Børne- og Undervisningsministeriets 

område berøres ikke. 

 

Læs bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foran-

staltninger ved afholdelse af folkeskolens prøver i prøveterminen decem-

ber-januar 2021/22 som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbin-

delse med covid-19 her (retsinformation.dk). 

 

For yderligere om overgangsregler for folkeskolens prøver og prøver i de 

gymnasiale uddannelser til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med 

COVID-19.  

 

Læs bekendtgørelse om visse overgangsregler for folkeskolens prøver og 

prøver i de gymnasiale uddannelser og gymnasiale fag i eux-forløb ved 

ophør af lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervis-

ningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende 

virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 

her (retsinformation). 

 

 

https://www.medst.dk/nyheder/krav-om-coronapas-paa-de-statslige-arbejdspladser/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2132
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2132
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2132
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2132
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1983
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1983
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1983
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1983
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1983
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1983


 

 3 

Opdaterede retningslinjer  

Retningslinjer for grundskoler, efterskoler, frie fagskoler og kostafdelin-

ger på fri- og privatskoler er blevet opdateret med nyt om bl.a. krav til 

gyldigt coronapas for ansatte og for elever, kursister, deltagere og besø-

gende på ungdoms- og voksenuddannelser.  

 

Se de opdaterede retningslinjer her (uvm.dk). 

 

Nyt fra Sundhedsmyndighederne 

Screeningstest til elever fra og med 1. klasse 

Den nuværende testindsats udvides og forlænges, så også børn fra og 

med 1. klasse tilbydes en ugentlig screeningstest for COVID-19. 

 

Læs mere på Sundhedsministeriets hjemmeside (sum.dk) 

Seneste nye spørgsmål/svar på uvm.dk publiceret efter 
12. oktober 2021  

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? 

 Hvad gælder i forhold til test på grundskoleområdet? 

 Hvordan forholder man sig, hvis elever bliver smittet med CO-

VID-19 og eventuelt skal isoleres på en studietur eller lejrskole til 

udlandet? 

 Hvilke anbefalinger gælder der i områder med høj lokale smitte? 

 

Se de seneste nye eller opdaterede spørgsmål om grundskolen 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/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://sum.dk/nyheder/2021/november/screeningstest-tilbydes-nu-til-elever-fra-og-med-1-klasse
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen#46f0dfe4d7e34e7fa5a705fdc9354e2c
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