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Til udbydere af OBU, FVU og avu      

 

Nyhedsbrev til udbydere af OBU, FVU og avu ifm. COVID-19 

(uge 5)

Børne- og Undervisningsministeriet sender et nyhedsbrev til alle udby-

dere af OBU, FVU og avu 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 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

 

 

 

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

ner med OBU, FVU og avu.

 

Tværgående - ungdoms- og voksenuddannelser

På siden Tværgående - ungdoms- og voksenuddannelser er der offentlig-

gjort følgende nye eller opdaterede spørgsmål:

• Hvor længe varer den nationale nedlukning?

• Hvilke elever, kursister og deltagere er undtaget fra den nationale 

nedlukning frem til den 28. februar?

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
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• Skal skole og institutioner indberette nødundervisning til STUK?

• Kan skolerne pålægge digital undervisning, hvis en elev ikke har IT-

udstyr i hjemmet?

• Kan institutioner invitere ansøgere (potentielle elever/kursister/for-

ældre) ind til fysisk rundvisning og orientering, hvis de er under 5 

personer?

• Hvilke arrangementer bør aflyses i dagtilbud, på grundskoler, fritids-

tilbud og ungdoms- samt voksenuddannelser?

Se de nye eller opdaterede spørgsmål tværgående for ungdoms- og vok-

senuddannelser her (uvm.dk)
 

Almen VEU (OBU, FVU og avu)

På siden Almen VEU (OBU, FVU og avu) er der offentliggjort følgende 

nye eller opdaterede spørgsmål om forberedende voksenundervisning 

(FVU):

• Må FVU-udbydere fortsat gennemføre visitation til FVU og afholde 

opstartssamtaler ved fysisk fremmøde under en national nedlukning, 

eller hvis den enkelte udbyder er omfattet af foranstaltninger iværk-

sat efter epidemiloven?

Se det nye eller opdaterede spørgsmål vedrørende almen VEU her 

(uvm.dk)
 

Økonomi og drift

På siden Økonomi og drift er der offentliggjort følgende nye eller opda-

terede spørgsmål:

• Modtager skolerne tilskud for undervisning, hvor der er afgivet bin-

dende tilsagn om deltagelse inden årsskiftet, uanset om undervisnin-

gen aflyses og ikke kan omlægges til nødundervisning svarende til 

praksis fra foråret 2020, hvor der blev givet tilskud til undervisning 

med bindende tilsagn til og med den 13. marts 2020?

Se det nye eller opdaterede spørgsmål vedrørende økonomi og drift her 

(uvm.dk)
 

Følgende nye eller reviderede spørgsmål samt tilhørende svar er lagt på 

uvm.dk/corona siden sidste nyhedsbrev:

Spørgsmål og svar 

Tværgående - ungdoms- og voksenuddannelser. Opdateret 03.02 kl. 09:30

Særligt om nedlukning

Hvor længe varer den nationale nedlukning?

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

Nødundervisning

Skal skole og institutioner indberette nødundervisning til STUK?

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

Møder, sociale arrangementer, overnatningsaktiviteter og lignende

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/uddannelser-til-unge/tvaergaaende-ung-voksen
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/uddannelser-til-voksne/almen-veu
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/oekonomi-og-drift
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/uddannelser-til-voksne/erhvervsrettet-veu
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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?

Erhvervsuddannelser. Opdateret 02/02 kl. 10:03

Særligt for eux

Kan virtuelle eksperimenter tælle med i krav om elevers eksperimentelle laboratoriearbejde i 
gymnasiale fag?

Hvornår kan EOP i merkantile eux-forløb, afvikles i foråret 2021?

Almen VEU (OBU, FVU og avu). Opdateret 04/02 kl. 09:01

Forberedende voksenundervisning (FVU)

Må FVU-udbydere fortsat gennem-føre visitation til FVU og afholde opstartssamtaler ved fysisk 
fremmøde under en national nedlukning, eller hvis den enkelte udbyder er omfattet af foranstalt-
ninger iværksat efter epidemiloven?

Økonomi og drift. Opdateret 02/02 kl. 09:26

Tilskud og drift

Modtager skolerne tilskud for undervisning, hvor der er afgivet bindende tilsagn om deltagelse 
inden årsskiftet, uanset om undervisningen aflyses og ikke kan omlægges til nødundervisning 
svarende til praksis fra foråret 2020, hvor der blev givet tilskud til undervisning med bindende 
tilsagn til og med den 13. marts 2020?

 

 

Med venlig hilsen

 

Lisbeth Bang Thorsen

Kontorchef

Direkte tlf. +45 2012 9671

Lisbeth.Bang.Thorsen@stukuvm.dk
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
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