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Nyhedsbrev til grundskoler ifm. COVID-19 (uge 51) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender et nyhedsbrev til grundsko-

lerne 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 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  

Pressekonference om tilbagevenden til skole 

Rammerne for børnenes tilbagevenden til skole efter nytår blev præsen-

teret af børne- og undervisningsministeren, KL, Sundhedsstyrelsen og 

Statens Serum Institut ved et pressemøde den 21. december 2021. 

 

Plan for genåbning af grundskolerne 

Når eleverne efter planen vender tilbage i skole fra og med den 5. januar 

2021, indføres der en række tiltag, som skal sikre en tryg hverdag. Blandt 

andet skrues der op for testindsatsen, ligesom det anbefales, at undervis-

ningen ikke foregår på tværs af stamklasser. 

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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Test af alle børn fra og med 1. klasse og medarbejdere to gange om ugen, 

opfordring til vaccination. og undervisning i stamklasser. Det er nogle af 

de knapper, der kan skrues på for at sikre, at elever og ansatte trygt kan 

vende tilbage i skole, selvom der stadig er høj smitte i samfundet. 

 

Læs mere om planen for genåbningen af skolerne (uvm.dk).  

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. 

 

Læs om tiltagene på Børne- og Undervisningsministeriets område 

(uvm.dk). 

Elever kan få mulighed for at teste sig selv henover julen 

For at bekæmpe epidemien og understøtte en tryg opstart efter nytår vil 

elever fra og med 1. klasse og medarbejdere på folkeskoler samt fri- og 

privatskoler, der ikke er vaccinerede eller tidligere smittede, mange steder 

få mulighed for at få selvtestkits med hjem til brug under hjemsendelsen 

og i juleferien. Medarbejdere i dagtilbud mv., der ikke er vaccinerede eller 

tidligere smittede, vil også løbende blive omfattet af ordningen. 

 

Læs mere om elevers mulighed for at teste sig selv henover julen 

(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 (retsinformation.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 (retsinformation.dk). 

 

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

(uvm.dk). 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/dec/211215-her-er-planen-for-genaabningen-af-skolerne
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.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/dec/211214-elever-kan-faa-mulighed-for-at-teste-sig-selv-henover-julen
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
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Opdaterede retningslinjer  

Der er offentliggjort nye retningslinjer for grundskoler gældende fra og 

med den 20. december 2021, hvor fremmøde og mundbind og visir mv. 

er omtalt, og retningslinjer gældende fra og med den 5. januar 2022, hvor 

anbefalinger om bl.a. test og smitteforebyggende tiltag er omtalt.  

 

Der er offentliggjort nye retningslinjer for efterskoler, frie fagskoler og 

kostafdelinger på fri- og privatskoler gældende fra den 20. december 

2020, hvor fremmøde, mundbind og visir mv. er omtalt, og retningslinjer 

gældende fra den 8. januar 2022, hvor opfordring til test mv. er omtalt.  

 

Se retningslinjerne her (uvm.dk). 

 

Breve fra børne- og undervisningsministen 

 

 Brev fra børne- og undervisningsministeren og formanden for 

KL’s Børne- og Undervisningsudvalg om COVID-19 til borgme-

steren, kommunaldirektøren samt direktør og chef på dagtilbuds-

området (uvm.dk). 

 

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

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? 

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://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.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
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 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). 

Grundskolen 

De seneste nye eller opdaterede spørgsmål om grundskolen fremgår ne-

denfor: 

 

 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? 

 Kan brobygning og introduktionskurser afholdes efter den 5. ja-

nuar, hvor grundskolerne genåbner? 

 Hvilke anbefalinger gælder der i områder med høj lokale smitte? 

 Kan man i forbindelse med for eksempel ferie eller ydertimer i 

SFO og fritidstilbud samle børn på tværs af stuer eller tilsvarende 

gruppeinddeling? Eller på tværs af SFO og fritidstilbud? 

 Kan man i forbindelse med for eksempel ferie eller ydertimer i 

SFO og fritidstilbud samle børn på tværs af stuer eller tilsvarende 

gruppeinddeling? Eller på tværs af SFO og fritidstilbud? 

 Hvilke regler for samtykke gælder ved udlevering og gennemfør-

sel af selvtest? 

 Kan udleverede selvtest alene benyttes til test i hjemmet, eller 

kan de også benyttes på skolen? 

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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 Hvilke anbefalinger om tiltag gælder i forbindelse med genåbning 

af grundskoler? 

 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? 

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

kører i egne busser eller biler, der bruges til befordring af børn 

og elever? 

 Er forældre og besøgende i dagtilbud m.v., SFO, fritidshjem, 

klubtilbud og grundskoler omfattet af krav om mundbind? 

 Hvem er omfattet af en opfordring til test i forbindelse med gen-

åbningen af grundskoler? 

 Hvordan tilbydes test på grundskoler? 

 Kan man overgå til nødundervisning for at overholde opfordrin-

gen om at undervisning foregår i stamklassen? 

 Vil de nye retningslinjer for genåbning også omfatte 10. klasser 

på erhvervsskolerne? 

 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? 

 Må man samle børn på tværs af stuer eller lignende gruppeindde-

linger grundet personalemangel i dagtilbud m.v.? 

 Må man på linje med andre ordensregler opfordre til, at forældre 

bærer mundbind ved aflevering og afhentning? 

 

Se de seneste nye eller opdaterede spørgsmål om grundskolen 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 corona-relaterede 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 corona-relaterede 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. 

 

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). 

 

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/hotline-og-hjaelp
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Med venlig hilsen  
  

Janne Steensgaard Samuelsson   

Kontorchef   

Center for Folkeskole og Forberedende 

Grunduddannelse   

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet  
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