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Nyhedsbrev til grundskoler ifm. COVID-19 (uge 4)

Børne- og Undervisningsministeriet sender et nyhedsbrev til alle grund-

skoler 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 udbydere opfordres til 

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

ændringer fra 21. januar 8.00 til og med 29. januar kl. 8.00.

Du kan løbende finde information fra 

Børne- og Undervisningsministeriet her:

- Spørgsmål og svar

- Hotline og hjælp

- Udsendte breve om COVID-19

- Nyheder og lovgivning

Nyt fra sundhedsmyndighederne

Forlængelse af skærpede tiltag

Sundhedsministeriet udsendte 28. januar 2021 en pressemeddelelse om 

forlængelse af skærpede tiltag. Forlængelsen skyldes særligt væksten i den 

smitsomme virusvariant cluster B.1.1.7. I bunden af pressemeddelelsen 

er der link til pjecen ”Forlængelse af skærpede restriktioner” og desuden 

til Statens Serum Instituts seneste risikovurdering.

Læs Sundhedsministeriets pressemeddelelse her (sum.dk).

Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet

mailto:stuk@stukuvm.dk
http://www.stukuvm.dk
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/boerne-og-undervisningsministeriets-breve-om-covid-19
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer
https://sum.dk/nyheder/2021/januar/2801-forlaengelse-af-skaerpede-tiltag
uvm.dk
sum.dk
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Skærpede tiltag og restriktioner forlænges til og med den 28. februar

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort en nyhed om be-

tydningen for dagtilbud- og undervisningsområdet af forlængelsen af de 

skærpede tiltag og restriktioner.

Læs nyheden om forlængelsen af de skærpede tiltag og restriktioner her 

(uvm.dk).

Materiale på EMU.dk om kvalitet i nødundervisning

BUVM har udarbejdet inspirationsmateriale på EMU'en til, hvordan 

struktur, rammesætning, opfølgning og feedback kan styrke kvaliteten i 

nødundervisningen, når den tager form af fjernundervisning.

Materialet kan tilgås ved at følge dette link

Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 4 med relevans for grundsko-

leområdet

Følgende nye eller reviderede spørgsmål samt tilhørende svar er lagt på 

uvm.dk/corona siden sidste nyhedsbrev:

Spørgsmål og svar

Grundskolen. Opdateret 28/01 kl. 22:17

Særligt om nedlukning

Hvilke elever, kursister og deltagere er undtaget fra den nationale nedlukning frem til den 28. fe-

bruar?

Fremmøde

Hvad er rammerne for at afholde skole-hjem-samtaler og forældremøder?

Nødundervisning

Skal skole og institutioner indberette nødundervisning til STUK?

Kan skolerne pålægge digital undervisning, hvis en elev ikke har IT-udstyr i hjemmet?

Hvornår kan en skole gå over til nødundervisning?

Rammer for undervisning mm.

Skal projektopgaven i 9. klasse gennemføres?

Skal den selvvalgte obligatoriske opgave (OSO) i 10. klasse gennemføres?

Hvilke regler gælder om brug af kamera i onlineundervisningen? Kan en lærer eksempelvis 
kræve, at eleverne tænder for kameraet under onlineundervisning?

Hvilke former for aktiviteter i skoler og fritidstilbud er undtaget fra forsamlingsforbuddet for 
fremmødte elever?

Symptomer og håndtering af smitte

På hvilke områder under Børne- og Undervisningsministeriet gælder myndighedernes generelle 
opfordring om at lade sig teste en gang om ugen, hvis man stadig møder fysisk på arbejde og 
ikke har mulighed for at holde afstand?

Med venlig hilsen

Liz Nymann Lausten

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/jan/210128-skaerpede-tiltag-og-restriktioner-forlaenges-til-og-med-den-28--februar
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/jan/210128-skaerpede-tiltag-og-restriktioner-forlaenges-til-og-med-den-28--februar
https://emu.dk/grundskole/corona-gode-raad-til-undervisning?b=t5
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/uddannelser-til-voksne/erhvervsrettet-veu
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/uddannelser-til-voksne/erhvervsrettet-veu
EMU.dk
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