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Til den kommunale forvaltning 

og alle ledere i grundskoler

Nyhedsbrev til grundskoler ifm. COVID-19 (uge 6)

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

Sundhedsministeriet har 3. februar 2021 udstedt bekendtgørelse om æn-

dring af bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige re-

striktioner for skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. i forbindelse med 

håndtering af covid-19 som følge af regeringens beslutning om at lade de 

yngste elever komme tilbage i skolen.

Se bekendtgørelsen om genåbning 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/2021/178
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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)

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 grundsko-

leområdet

Følgende nye eller reviderede spørgsmål samt tilhørende svar er lagt på 

uvm.dk/corona siden sidste nyhedsbrev:

Spørgsmål og svar

Grundskolen. Opdateret 10/02 kl. 17:54

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?

Genåbning af børnehaveklasser samt 1.-4. klasse

Skal skolerne overgå til almindelig undervisning, når der genåbnes for fysisk undervisning af bør-
nehaveklasser samt 1.- 4. klasse?

Må elever undervises af forskellige lærere?

Kan forældre vælge at holde elever i børnehaveklassen samt 1.-4. klasse hjemme?

Må de elever, der vender fysisk tilbage i skole spise sammen med andre end dem fra deres stam-
klasse?

Hvordan skal pauser og frikvarterer afholdes for de elever, der nu møder fysisk tilbage i skole?

Er der anbefaling om at holde 2 meters afstand ved fysisk undervisning i 0.-4. klasse?

Hvem skal 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

Må lærere og pædagogisk personale opholde sig på skolens matrikel, når de gennemfører nødun-
dervisning i form af fjernundervisning?

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/176
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/grundskolen
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Kan forældrene til elever, som stadig er omfattet nedlukningen, kræve, at et barn kommer i 
skole?

Hvem skal møde til almindelig undervisning i skole, og hvem må møde i SFO, fritidshjem og 
klubtilbud?

Sårbare elever

Kan sårbare børn i grundskolen samles i mindre hold, der ikke har udgangspunkt i stamklassen?

Hvem vurderer, om en elev/kursist/deltager er "sårbar"?

Hvordan defineres sårbare elever?

Overgang fra dagtilbud mv. til SFO og fritidshjem

Er der særlige retningslinjer for børn, der overgår fra dagtilbud til genåbnede fritidshjem eller 
skolefritidsordninger henover foråret?

Kan kommende skolestartere fra dagtilbud overgå til fritidshjem eller skolefritidsordninger hen-
over foråret?

Skal der om muligt tages særlige hensyn til kommende skolestartere i fritidstilbud, hvis der di-
mensioneres?

SFO, fritidshjem, klubtilbud m.v.

Må SFOer og fritidstilbud blande børnene, når der gives feriepasning i vinterferien?

Er der særlige anbefalinger til, hvordan SFO, fritidshjem og klubtilbud m.v. skal organiseres?

Er SFO, fritidshjem og klubtilbud mv. omfattet af forbuddet mod undervisning på tværs af klas-
ser?

Hvordan er betalingsforholdene for SFO, fritidshjem og klubtilbud m.v.?

Personale

Har personale i børne- og undervisningssektoren en kritisk funktion?

Skal kommunerne hjemsende personale, der varetager opgaver i tilknytning til skolen, for eksem-
pel tekniskpersonale, sekretærer, PPR-personale, sundhedspleje mv.?

Nødundervisning

Hvem rådgiver skolen/institutionen om hjemsendelse eller nedlukning?

Rammer for undervisning mm.

Kan der gennemføres musik- og idrætsundervisning for de elever i grundskolen, der forsat har 
fysisk undervisning?

Må grundskoler invitere gæstelærere eller eksterne oplægsholdere ind på skolen i forbindelse med 
undervisningen?

Folkeskolens prøver

Hvilke prøver skal elever i folkeskolen til i prøveterminen maj-juni 2021?

Hvilke prøver i folkeskolen er aflyst i prøveterminen maj-juni 2021?

Hvad sker der med karakteren i de prøver, som eleverne har fået aflyst?

Hvornår skal skolerne offentliggøre prøveudtrækket for skolerne?

Hvornår skal skolerne give afsluttende standpunktskarakter?

Gives der mulighed for lokalt at se bort fra visse dele af undervisning, der er foregået som 
nødundervisning, ifm. udarbejdelse af de mundtlige eksamensspørgsmål?

Obligatoriske sprogprøver

Hvad med det andet obligatoriske sprogprøveforsøg i februar i børnehaveklassen?

Mundbind/visir

Er der krav om brug af mundbind eller visir, når forældre og andre besøger dagtilbud, grund-
skoler, SFO, fritidshjem, klubtilbud mv.?



4 

Er der krav til dagtilbud, grundskoler og SFO, fritidshjem, klubtilbud mv. om at opsætte infor-
mationsmaterialer om kravet om mundbind eller visir og om mulighed for bortvisning ved 
manglende efterlevelse af kravet?

Kan dagtilbud, grundskoler, SFO, fritidshjem, klubtilbud mv. afvise besøgende, som ikke bærer 
mundbind/visir?

Hvilke undtagelser gælder der fra kravet om at bruge mundbind eller visir?

Må skolerne modtage besøgende, og må forældre for eksempel ledsage børn ind på skolens ma-
trikel?

Tilsyn og ansvar

Hvem har tilsynsforpligtelsen over for eleverne ved nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse 
(fjernundervisning)?

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?

Møder, aktiviteter, sociale arrangementer og lignende

Hvilke anbefalinger er der til afholdelse af fastelavnsarrangementer i dagtilbud, skole, SFO, fri-
tidshjem, klubtilbud m.v.?

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?

Med venlig hilsen

Liz Nymann Lausten

Kontorchef

Center for Grundskoler
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
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