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Til udbydere af OBU, FVU og avu      

 

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

(uge 1) 

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 17. december 8.30 til og med 7. 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 Sundhedsmyndigheder m.v. 

Pressemeddelelse om skærpet forsamlingsforbud og øvrige tiltag for at imødegå cluster 

B.1.1.7  

5. januar 2021 udsendte Sundheds- og Ældreministeriet en pressemedde-

lelse om det skærpede forsamlingsforbud og de øvrige tiltag som regerin-

gen har besluttet for at imødegå den mere smitsomme britiske virusvari-

ant, cluster B.1.1.7, der er stigende i Danmark.  

I bunden af pressemeddelelsen er der links til, pjece om skærpet forsam-

lingsforbud og nye tiltag, nyhed på SSI.dk om estimerede scenarier for 

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


 2 

udviklingen i B.1.1.7, notat fra SSI om estimerede scenarier for udviklin-

gen i B.1.1.7, notat fra SSI om forsamlingsforbud samt SSI’s seneste risi-

kovurdering.  

Se Sundheds- og Ældreministeriets pressemeddelelse om skærpet for-

samlingsforbud og øvrige tiltag for at imødegå cluster B.1.1.7 her 

(sum.dk) 

 

Pressemeddelelse om forlængelse af tiltag og fortsat COVID-19-nedlukning i Dan-

mark 

29. december 2020 udsendte Sundheds- og Ældreministeriet en presse-

meddelelse om forlængelse af tiltag og fortsat COVID-19-nedlukning i 

Danmark. I bunden af pressemeddelelsen er der link til de samlede natio-

nale tiltag og til pjecen forlængelse af tiltag og fortsat COVID-19-nedluk-

ning i Danmark. 

Se Sundheds- og Ældreministeriets pressemeddelelse om forlængelse af 

tiltag og fortsat COVID-19-nedlukning i Danmark her (sum.dk) 

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre 

særlige restriktioner for skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. i forbindelse med 

håndtering af covid-19 

Bekendtgørelsen om lukning og genåbning mv. er opdateret blandt andet 

som følge af de udvidede restriktioner, der også sendte de yngste skole-

børn hjem.  

Se den opdaterede bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre 

særlige restriktioner for skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. i forbin-

delse med håndtering af covid-19 her (retsinformation.dk) 
 

 

Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet 

Nye COVID-tiltag på børne- og undervisningsområdet 

Børne- og Undervisningsministeriet bragte 6. januar 2021 en nyhed om 

en række skærpede tiltag og restriktioner på blandt andet børne- og un-

dervisningsområdet, der iværksættes som følge af udbredelsen af den 

mere smitsomme britiske virusvariant, der er stigende i Danmark. De 

skærpede tiltag og restriktioner gælder fra 6. januar og foreløbigt til den 

17. januar 2021. 

Læs nyheden om de nye COVID-tiltag på børne- og undervisningsområ-

det her (uvm.dk). 

 

COVID-19-tiltag på børne- og undervisningsområdet forlænges til og med den 17. 

januar 2021 

Børne- og Undervisningsministeriet bragte 30. december 2020 en nyhed 

om forlængelsen af tiltagene på børne- og undervisningsområdet.  

Læs nyheden om COVID-19-tiltag på børne- og undervisningsområdet 

frem til 17. januar 2021 her (uvm.dk) 

 

Skærpede retningslinjer gældende til 17. januar 2021 

https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2021/Januar/Skaerpet-forsamlingsforbud-og-oevrige-tiltag.aspx
https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2021/Januar/Skaerpet-forsamlingsforbud-og-oevrige-tiltag.aspx
https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2021/Januar/Skaerpet-forsamlingsforbud-og-oevrige-tiltag.aspx
https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2021/Januar/Skaerpet-forsamlingsforbud-og-oevrige-tiltag.aspx
https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/December/Forlaengelse-af-tiltag-og-fortsat-COVID-19-nedlukning-i-Danmark.aspx
https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/December/Forlaengelse-af-tiltag-og-fortsat-COVID-19-nedlukning-i-Danmark.aspx
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2300
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2300
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2300
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/jan/210106-nye-covid-tiltag-paa-boerne-og-undervisningsomraadet
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/jan/210106-nye-covid-tiltag-paa-boerne-og-undervisningsomraadet
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/dec/201230-covid-19-tiltag-forlaenges-til-og-med-den-17-januar-2021
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/dec/201230-covid-19-tiltag-forlaenges-til-og-med-den-17-januar-2021
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Børne- og Undervisningsministeriet har opdateret de særlige retningslin-

jer, der gælder til og med 17. januar 2021 

Udover de særlige retningslinjer, bør alle skoler og institutioner derud-

over følge Børne- og Undervisningsministeriets grundlæggende retnings-

linjer for grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser.  

Se såvel de særlige som de grundlæggende retningslinjer her (uvm.dk) 
 

Bemærk, at retningslinjerne er under fornyet opdatering som følge 

af de yderligere tiltag og skærpede restriktioner, som regeringen 

offentliggjorde på pressemødet 5. januar 2021. Følg med på uvm.dk 

for at se de seneste ændringer. 
 

 

Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 1 med relevans for institutio-

ner med OBU, FVU og avu. 

 

Særlige restriktioner gældende til den 17. januar 2021  

På siden Særlige restriktioner gældende til den 17. januar 2021, der gælder hele 

landet, er der offentliggjort nye spørgsmål og svar på alle undersider. 

 

På undersiden Ungdoms- og voksenuddannelser er der offentliggjort følgende 

spørgsmål: 

 Hvor længe varer restriktionerne? 

 Er der mulighed for glidende fremmøde til undervisning frem mod 

den 17. januar 2021? 

 Kan skolerne forlænge juleferien, så nødundervisningen først gen-

optages et stykke inde i januar? 

 Hvilke elever, kursister og deltagere er undtaget fra de nye restrikti-

oner om, at skolen eller institutionen ikke må modtage elever, kursi-

ster og deltagere til fysisk tilstedeværelse på skolen eller institutio-

nen? 

 Er lærere og undervisere omfattet af hjemsendelse? 

 Skal skoler og institutioner indberette og begrunde nødundervisning 

som følge af de nye restriktioner til Styrelsen for Undervisning og 

Kvalitet? 

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

udgangspunkt i stamklassen? 

 Kan sårbare unge på ungdoms- og voksenuddannelser samles i min-

dre hold, der ikke har udgangspunkt i stamklassen? 

 Hvem vurderer, om en elev er "sårbar"? 

 Hvordan defineres sårbare elever? 

 Hvilken betydning har forlængelsen af de særlige restriktioner til og 

med den 17. januar 2021 for udmeldingen om aflysning af de fleste 

prøver på børne- og undervisningsområdet fra den 21. december 

2020 til den 31. januar 2021? 
 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
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Se svar på spørgsmålene om de skærpede tiltag vedrørende ungdoms- og 

voksenuddannelser her (uvm.dk) 

 

Tværgående ungdoms- og voksenuddannelser 

På siderne Uddannelser til unge og Uddannelser til voksne er der offent-

liggjort følgende tværgående spørgsmål vedrørende ungdoms- og vok-

senuddannelser: 

 Hvem er omfattet af krav om mundbind eller visir? 

 Hvor længe gælder kravet om mundbind/visir på uddannelsesinsti-

tutioner? 

 Kan elever/kursister/deltagere fritages fra kravet om at bære mund-

bind eller visir på ungdoms-og voksenuddannelserne? 

 Skal der benyttes mundbind, hvis en skole eller uddannelsesinstitu-

tion kører i egne busser eller biler, der bruges til befordring af ele-

ver/kursister/deltagere? 

 Hvem har forsyningsforpligtelsen for mundbind eller visir til ele-

ver/kursister? 

 Hvilken forpligtelse har uddannelsesinstitutionen i forhold til at 

sikre, at elever, kursister, deltagere undervisere m.v. bærer mund-

bind eller visir? 

 Hvem kan beslutte, at en skole sender en række elever eller klasser 

hjem eller lukker hele skolen ned for fysisk undervisning på grund 

af smittetilfælde? 

 Hvornår skal skoler og ungdomsuddannelser sende en begrundelse 

ind til STUK, og hvad er processen for forlængelse? 

 Hvornår kan en skole benytte sig af nødundervisningsreglerne, og 

hvem træffer beslutningen? 

 Hvilke regler gælder, hvis en underviser har COVID-19 relateret 

fravær, for eksempel har COVID-19, venter på test eller testsvar el-

ler er hjemme med barn, der er hjemsendt? 

 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 kan grundskoler, ungdoms- og voksenuddannelsesinstitu-

tioner afholde åbent hus-arrangementer og orienteringsaftener? 

Hvilke anbefalinger gælder for børn, elever og kursister, der rejser til 

udlandet? 

 Hvis en elev i grundskolen har været i udlandet og derfor skal blive 

hjemme, tæller det så som ulovligt fravær fra skole? 

 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 svar på de nye eller opdaterede spørgsmål tværgående for ungdoms- 

og voksenuddannelser her (uvm.dk) 

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/saerlige-restriktioner/ungdoms--og-voksenuddannelser
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/saerlige-restriktioner/ungdoms--og-voksenuddannelser
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-unge/tvaergaaende-ung-voksen
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Forberedende voksenundervisning (FVU) 

På undersiden til Uddannelser for voksne er der offentliggjort følgende 

nye eller opdaterede spørgsmål vedrørende forberedende voksenunder-

visning: 

 Hvad sker der med prøver på FVU fra og med d. 21. december 

2020 og indtil d. 31. januar 2021? 

 Skal prøver, som deltagere har valgt at lade udsætte til januar, afly-

ses? 

 Skal selvstuderende have en afsluttende standpunktsbedømmelse i 

tilfælde af aflysning af en FVU-prøve? 
 

Se svar på de nye eller opdaterede spørgsmål vedrørende forberedende 

voksenundervisning her (uvm.dk) 

 

Almen voksenuddannelse (avu) 

På undersiden til Uddannelser for voksne er der offentliggjort følgende 

nye eller opdaterede spørgsmål vedrørende almen voksenuddannelse: 

 Hvad sker der med prøverne på avu fra og med d. 21. december 

2020 og indtil d. 31. januar 2021? 

 Skal det fremgå af prøve- eller eksamensbeviset, at en prøvekarakter 

er opnået ved ophøjelse af en afsluttende standpunktskarakter? 

 Kan institutionens leder beslutte at udsætte en prøve til sommerter-

minen 2021 i stedet for at aflyse prøven i vinterterminen 2020/21? 

 På hvilket grundlag gives den afsluttende standpunktskarakter på 

avu, når prøven er aflyst? 

 Hvordan er klageproceduren i forbindelse med afgivelse af afslut-

tende standpunktskarakterer? 
 

Se svar på de nye eller opdaterede spørgsmål vedrørende almen voksen-

uddannelse her (uvm.dk) 

 

Økonomi og drift 

På siden Økonomi og drift er der offentliggjort et nyt 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 svar på det nye spørgsmål vedrørende tilskud her (uvm.dk) 

 

Af relevans for udbydere af OBU, FVU og avu er følgende nye eller revi-

derede spørgsmål samt tilhørende svar lagt på uvm.dk/corona siden sid-

ste nyhedsbrev: 

 

Spørgsmål og svar 

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/almen-veu
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/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
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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Særlige restriktioner gældende til den 17. januar 2021  

Ungdoms- og voksenuddannelser – skærpede tiltag   

Generelt om skærpede tiltag 

Hvor længe varer restriktionerne? 

Er der mulighed for glidende fremmøde til undervisning frem mod den 17. januar 2021? 

Kan skolerne forlænge juleferien, så nødundervisningen først genoptages et stykke inde i januar? 

Hvilke elever, kursister og deltagere er undtaget fra de nye restriktioner om, at skolen eller insti-
tutionen ikke må modtage elever, kursister og deltagere til fysisk tilstedeværelse på skolen eller 
institutionen? 

Er lærere og undervisere omfattet af hjemsendelse? 

Nødundervisning 

Skal skoler og institutioner indberette og begrunde nødundervisning som følge af de nye restrik-
tioner til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet? 

Sårbare elever 

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

Kan sårbare unge på ungdoms- og voksenuddannelser samles i mindre hold, der ikke har ud-
gangspunkt i stamklassen? 

Hvem vurderer, om en elev er "sårbar"? 

Hvordan defineres sårbare elever? 

Prøver og eksamen 

Hvilken betydning har forlængelsen af de særlige restriktioner til og med den 17. januar 2021 for 
udmeldingen om aflysning af de fleste prøver på børne- og undervisningsområdet fra den 21. de-
cember 2020 til den 31. januar 2021? 

Uddannelser til voksne 

Tværgående – ungdoms- og voksenuddannelser 

Mundbind/visir 

Hvem er omfattet af krav om mundbind eller visir? 

Hvor længe gælder kravet om mundbind/visir på uddannelsesinstitutioner? 

Kan elever/kursister/deltagere fritages fra kravet om at bære mundbind eller visir på ungdoms-
og voksenuddannelserne? 

Skal der benyttes mundbind, hvis en skole eller uddannelsesinstitution kører i egne busser eller 
biler, der bruges til befordring af elever/kursister/deltagere? 

Hvem har forsyningsforpligtelsen for mundbind eller visir til elever/kursister? 

Hvilken forpligtelse har uddannelsesinstitutionen i forhold til at sikre, at elever, kursister, delta-
gere undervisere m.v. bærer mundbind eller visir? 

Nødundervisning 

Hvem kan beslutte, at en skole sender en række elever eller klasser hjem eller lukker hele skolen 
ned for fysisk undervisning på grund af smittetilfælde? 

Hvornår skal skoler og ungdomsuddannelser sende en begrundelse ind til STUK, og hvad er 
processen for forlængelse? 

Hvornår kan en skole benytte sig af nødundervisningsreglerne, og hvem træffer beslutningen? 

Fjernundervisning 

Hvilke regler gælder, hvis en underviser har COVID-19 relateret fravær, for eksempel har CO-
VID-19, venter på test eller testsvar eller er hjemme med barn, der er hjemsendt? 

Symptomer og håndtering af smitte 
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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? 

Møder, sociale arrangementer, overnatningsaktiviteter og lignende 

Hvordan kan grundskoler, ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner afholde åbent hus-ar-
rangementer og orienteringsaftener? 

Rejser til udlandet 

Hvilke anbefalinger gælder for børn, elever og kursister, der rejser til udlandet? 

Hvis en elev i grundskolen har været i udlandet og derfor skal blive hjemme, tæller det så som 
ulovligt fravær fra skole? 

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? 

Uddannelser til voksne 

Almen VEU (OBU, FVU og avu) 

Forberedende voksenundervisning (FVU) 

Hvad sker der med prøver på FVU fra og med d. 21. december 2020 og indtil d. 31. januar 
2021? 

Skal prøver, som deltagere har valgt at lade udsætte til januar, aflyses? 

Skal selvstuderende have en afsluttende standpunktsbedømmelse i tilfælde af aflysning af en 
FVU-prøve? 

Almen voksenuddannelse (avu) 

Hvad sker der med prøverne på avu fra og med d. 21. december 2020 og indtil d. 31. januar 
2021? 

Skal det fremgå af prøve- eller eksamensbeviset, at en prøvekarakter er opnået ved ophøjelse af 
en afsluttende standpunktskarakter? 

Kan institutionens leder beslutte at udsætte en prøve til sommerterminen 2021 i stedet for at af-
lyse prøven i vinterterminen 2020/21? 

På hvilket grundlag gives den afsluttende standpunktskarakter på avu, når prøven er aflyst? 

Hvordan er klageproceduren i forbindelse med afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer? 

Økonomi og drift 

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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