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Til udbydere af OBU, FVU og avu

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

(uge 6)

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 5. februar kl. 8.00 til og med 11. 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

Bekendtgørelse om krav om mundbind

Sundhedsministeriet har 3. februar 2021 udstedt ny bekendtgørelse om 

krav om mundbind m.v. på serveringssteder, i detail- og engroshandlen, 

kultur- og kirkeinstitutioner, idræts- og foreningsfaciliteter, i jobcentre, i 

borgerservicecentre, i dagtilbud, på skoler og uddannelsesinstitutioner 

m.v. i forbindelse med håndtering af covid-19.

Se bekendtgørelsen om mundbind her (retsinformation.dk)

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://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/176
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Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet

Politisk aftale om prøver og eksamener

Børne- og Undervisningsministeriet har 5. februar offentliggjort en ny-

hed om den politiske aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folke-

parti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Kon-

servative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance om håndteringen 

af prøver og eksamener i resten af dette skoleår.

Læs nyheden om den politiske aftale og se hele aftaleteksten her 

(uvm.dk)

Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 6 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:

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

nedlukning frem til den 28. februar?

• Hvilke muligheder har elever/kursister/deltagere for at få adgang til 

fysiske og digitale materialer til brug ved prøver/eksamen og større 

skriftlige opgaver under nedlukningen?

• Hvem rådgiver skolen/institutionen om hjemsendelse eller nedluk-

ning?

• Hvilke anbefalinger er der til afholdelse af fastelavnsarrangementer i 

dagtilbud, skole, SFO, fritidshjem, klubtilbud m.v.?

• Hvis et barn, en elev, kursist, deltager eller ansat er nær kontakt til 

en smittet person, og tager en hurtig test frem for en PCR-test, kan 

vedkommende så møde frem i dagtilbud, til undervisning, nødpas-

ning, eksamen mv. umiddelbart efter et negativ testsvar?

• Hvordan håndterer skolerne elever og kursister, der har bopæl uden 

for Danmark, og som bliver testet positive for COVID-19, mens de 

opholder sig på skolehjem, efterskole, fri fagskole eller en kostskole 

i Danmark?

• Kan et dagtilbud, en skole eller uddannelsesinstitution kræve, at et 

barn/en elev/kursist eller medarbejder skal tage en COVID-19 test, 

hvis vedkommende er hjemsendt som følge af symptomer på CO-

VID-19, eller er hjemsendt fordi personen er identificeret som nær 

kontakt til en smittet?

• Hvis en elev, kursist eller deltager er fraværende på grund af selviso-

lation efter en udlandsrejse, skal skolen/uddannelsesinstitutionen så 

give den pågældende nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse?

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

senuddannelser her (uvm.dk)

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/feb/210205-politisk-aftale-om-sommerens-proever-og-eksamener
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/uddannelser-til-unge/tvaergaaende-ung-voksen
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Almen VEU (OBU, FVU og avu)

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

nye eller opdaterede spørgsmål:

• Hvilke prøver skal deltagerne til på FVU fra den 1. marts til den 31. 

juli?

• Hvilke prøver er aflyst på FVU fra den 1. marts til den 31.juli 2021?

• Hvilke prøver skal kursister til på avu til maj/juni?

• Gives der mulighed for lokalt at se bort fra visse dele af undervis-

ning, der er foregået som nødundervisning, ifm. udarbejdelse af de 

mundtlige eksamensspørgsmål?

Se det nye eller opdaterede spørgsmål vedrørende almen VEU 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 09/02 kl. 11:32

Særligt om nedlukning

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

bruar?

Hvilke muligheder har elever/kursister/deltagere for at få adgang til fysiske og digitale materialer 

til brug ved prøver/eksamen og større skriftlige opgaver under nedlukningen?

Nødundervisning

Hvem rådgiver skolen/institutionen om hjemsendelse eller nedlukning?

Møder, aktiviteter, sociale arrangementer og lignende

Hvilke anbefalinger er der til afholdelse af fastelavnsarrangementer i dagtilbud, skole, SFO, fri-

tidshjem, klubtilbud m.v.?

Symptomer og håndtering af smitte

Hvis et barn, en elev, kursist, deltager eller ansat er nær kontakt til en smittet person, og tager en 

hurtig test frem for en PCR-test, kan vedkommende så møde frem i dagtilbud, til undervisning, 

nødpasning, eksamen mv. umiddelbart efter et negativ testsvar?

Hvordan håndterer skolerne elever og kursister, der har bopæl uden for Danmark, og som bliver 

testet positive for COVID-19, mens de opholder sig på skolehjem, efterskole, fri fagskole eller 

en kostskole i Danmark?

Kan et dagtilbud, en skole eller uddannelsesinstitution kræve, at et barn/en elev/kursist eller 

medarbejder skal tage en COVID-19 test, hvis vedkommende er hjemsendt som følge af symp-

tomer på COVID-19, eller er hjemsendt fordi personen er identificeret som nær kontakt til en 

smittet?

Rejser til udlandet

Hvis en elev, kursist eller deltager er fraværende på grund af selvisolation efter en udlandsrejse, 

skal skolen/uddannelsesinstitutionen så give den pågældende nødundervisning uden fysisk tilste-

deværelse?

Almen VEU (OBU, FVU og avu). Opdateret 06/02 kl. 14:05

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/uddannelser-til-voksne/erhvervsrettet-veu
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Forberedende voksenundervisning (FVU)

Hvilke prøver skal deltagerne til på FVU fra den 1. marts til den 31. juli?

Hvilke prøver er aflyst på FVU fra den 1. marts til den 31.juli 2021?

Almen voksenuddannelse (avu)

Hvilke prøver skal kursister til på avu til maj/juni?

Gives der mulighed for lokalt at se bort fra visse dele af undervisning, der er foregået som 

nødundervisning, ifm. udarbejdelse af de mundtlige eksamensspørgsmål?

Med venlig hilsen

Lisbeth Bang Thorsen

Kontorchef

Direkte tlf. +45 2012 9671

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

mailto:Lisbeth.Bang.Thorsen@stukuvm.dk
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