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og alle ledere i grundskoler

Nyhedsbrev til grundskoler ifm. COVID-19 (uge 5)

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 grundskoler opfordres til 

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

ændringer fra 29. januar kl. 8.00 til og med 5. februar 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

Genoptagelse af undervisning ved fysisk fremmøde for elever i 0.-4. klasse

Sundhedsministeriet udsendte 1. februar en pressemeddelelse om, at re-

geringen på baggrund af anbefalinger fra Indsatsgruppen, herunder sund-

hedsmyndighederne, har besluttet at lempe restriktionerne forsigtigt med 

genåbning af skolernes mindste klasser. I bunden af pressemeddelelsen 

er der link til pjecen Genoptagelse af undervisning ved fysisk fremmøde for elever i 

0.-4. klasse og nyhed fra Statens Serum Institut Institutprognoser for 

smittetal og indlæggelser ved scenarier for genåbning af 0.-4. klasse i 

grundskolen.
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Læs pressemeddelelsen om genoptagelse af undervisning ved fysisk 

fremmøde for de yngste m.m. her (sum.dk)

Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet

De mindste klasser kan komme tilbage i skole

Børne- og Undervisningsministeriet har 2. februar offentliggjort en ny-

hed om regeringens beslutning om at lade elever i børnehaveklassen og 

1.-4. klasse komme tilbage i skole, SFO og klub fra mandag den 8. fe-

bruar. Beslutningen er truffet på baggrund af en indstilling fra indsats-

gruppen, herunder sundhedsmyndighederne.

Læs nyheden om de mindste klasser her (uvm.dk)

[Retningslinjer for grundskoler

Retningslinjerne for grundskoler er opdateret i forbindelse med genopta-

gelsen af undervisning med fysisk fremmøde for 0.-4- klasse. 

Se de opdaterede retningslinjer her (uvm.dk)

Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 5 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 03.02 kl. 09:30

Genåbning af børnehaveklasser samt 1.-4. klasse’

Hvornår skal skolerne genåbne for fysisk undervisning af børnehaveklasser samt 1.- 4. klasse?

Hvem kan efter genåbningen møde til fysisk undervisning i grundskolen samt i SFO, fritidshjem 
og klubtilbud?

Gælder genåbningen for børnehaveklasser og 1.-4. klasse også for SFO og klubtilbud?

Fremmøde

Hvem må møde til nødpasning i skole, SFO, fritidshjem og klubtilbud?

Møder, sociale arrangementer, overnatningsaktiviteter og lignende

Kan institutioner invitere ansøgere (potentielle elever/kursister/forældre) ind til fysisk rundvis-
ning og orientering, hvis de er under 5 personer?

Hvilke arrangementer bør aflyses i dagtilbud, på grundskoler, fritidstilbud og ungdoms- samt 
voksenuddannelser?

Med venlig hilsen

Liz Nymann Lausten

Kontorchef

Center for Grundskoler
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

https://sum.dk/nyheder/2021/februar/genoptagelse-af-undervisning-ved-fysisk-fremmoede-for-elever-i-0-4-klasse
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/feb/210202-de-mindste-klasser-kan-komme-tilbage-i-skole
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
uvm.dk

	Nyhedsbrev til grundskoler ifm. COVID-19 (uge 5)
	Nyt fra sundhedsmyndighederne
	Genoptagelse af undervisning ved fysisk fremmøde for elever i 0.-4. klasse

	Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet
	De mindste klasser kan komme tilbage i skole
	[Retningslinjer for grundskoler

	Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 5 med relevans for grundskoleområdet


