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Til udbydere af OBU, FVU og avu      

 

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

(uge 2) 

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 7. januar 8.00 til og med 14. 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. 

Forlængelse af skærpede tiltag 

Sundheds- og Ældreministeriet har udsendt en pressemeddelelse om, at 

smittesituationen i Danmark og udbredelsen af virusvarianten cluster 

B.1.1.7 fortsat giver anledning til bekymring for en markant eskalering af 

samfundsmitten hen over vinteren. For at bevare kontrollen med epide-

mien forlænges alle skærpede tiltag samt restriktioner for ind- og udrejse 

af Danmark til og med 7. februar 2021. 

Se pressemeddelelsen fra Sundheds- og Ældreministeriet om forlængel-

sen af skærpede tiltag her (sum.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://sum.dk/nyheder/2021/januar/1301-forlaengelse-af-skaerpede-tiltag-samt-rejserestriktioner
https://sum.dk/nyheder/2021/januar/1301-forlaengelse-af-skaerpede-tiltag-samt-rejserestriktioner
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Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet 

COVID-19-tiltag forlænges til og med den 7. februar 2021 

Børne- og Undervisningsministeriet fra 13. januar 2021 udsendt en ny-

hed om forlængelsen af COVID-19-tiltagene. 

Læs nyheden om forlængelse af de skærpede tiltag her (uvm.dk) 

 

Retningslinjer i forbindelse med forebyggelse af smittespredning af COVID-19 er op-

dateret. 

Retningslinjer for alle områder på Børne- og Undervisningsministeriets 

område i forbindelse med forebyggelse af smittespredning af COVID-19 

er opdateret og lagt på hjemmesiden. Bemærk at der som noget nyt kun 

opereres med ét sæt retningslinker og ikke som hidtil med særlige hen-

holdsvis generelle.  

Se de opdaterede retningslinjer her (uvm.dk) 

 

Vejledninger om iværksættelse af nødundervisning og dimensionering 

Også vejledningen om handlinger ved iværksættelse af nødundervisning 

på skoler og institutioner under Børne- og Undervisningsministeriets 

område samt vejledning om handlinger ved iværksættelse af dimensione-

ring på dagtilbud under Børne- og Undervisningsministeriets område er 

blevet opdateret. 

Se de opdaterede vejledninger her (uvm.dk) 

 

Folketing forlænger hjælpepakke til AMU 

Børne- og Undervisningsministeriet offentliggjorde 10. januar 2021 en 

pressemeddelelse om, at regeringen sammen med et bredt flertal i Folke-

tinget er blevet enige om at forlænge hjælpepakken til AMU-udbydere fra 

2020, så den også gælder i 2021. Det betyder, at AMU-skolerne er sikret 

et ekstra statstilskud, hvis de har færre elever og dermed færre indtægter i 

2021. 

Læs pressemeddelelsen og aftaleteksten om forlængelse af hjælpepakken 

til AMU-udbyderne her (uvm.dk) 

 
Et bredt flertal i Folketinget er klar med en forlængelse af hjælpepakken til eftersko-

lerne 

Børne- og Undervisningsministeriet offentliggjorde 9. januar 2021 en 

pressemeddelelse om, at regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radi-

kale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative 

Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Frie Grønne 

har indgået en aftale om at hjælpe efterskoler, frie fagskoler og øvrige 

skoler med kostafdelinger til at komme igennem den aktuelle fase af ned-

lukninger. Tiltagene er i vid udstrækning en videreførelse af de hjælpe-

pakker, der blev aftalt i 2020. 

Se pressemeddelelsen og aftaleteksten om forlængelse af hjælpepakken 

her (uvm.dk) 

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/jan/210113-covid-19-tiltag-forlaenges-til-og-med-den-7--februar-2021
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/jan/210110-folketing-forlaenger-hjaelpepakke-til-amu
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/jan/210110-folketing-forlaenger-hjaelpepakke-til-amu
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/jan/210109-et-bredt-flertal-i-folketinget-er-klar-med-en-forlaengelse-af-hjaelpepakken-til-efterskolerne
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/jan/210109-et-bredt-flertal-i-folketinget-er-klar-med-en-forlaengelse-af-hjaelpepakken-til-efterskolerne
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Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 1 med relevans for institutio-

ner med OBU, FVU og avu. 

Justeringer i strukturen for spørgsmål og svar 

Strukturen på siderne med spørgsmål og svar er justeret siden sidst. Den 

primære ændring er, at undersiden om de særlige restriktioner foreløbigt 

frem til den 7. februar er nedlagt og lagt ud som tema på de enkelte sider 

vedrørende dagtilbud, skole- og uddannelsesområder. Herudover er der 

etableret et nyt tema på alle sider ved navn Senest opdaterede spørgsmål. 

Teamet viser de seneste fem offentliggjorte spørgsmål/svar. Endelig er 

en række spørgsmål og svar fra foråret, der nu igen er aktuelle, blevet lagt 

på. 

 

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? 

 Er der mulighed for glidende fremmøde til undervisning frem mod 

den 7. februar 2021? 

 Hvilke elever, kursister og deltagere er undtaget fra den nationale 

nedlukning frem til den 7. februar og må modtage elever, kursister 

og deltagere til fysisk tilstedeværelse på skolen eller institutionen? 

 Kan nye elever og kursister kort, for eksempel ½ -2 dage, komme 

ind fysisk på en ungdoms- eller voksenuddannelsesinstitution, der er 

under nedlukning, for at få en introduktion til it m.v., hvis de ikke 

kender uddannelsesinstitutionen? 

 Har det konsekvenser for elever og kursisters adgang til SU, hvis in-

stitutioner vælger at udskyde opstart i januar? 

 Hvilken betydning har anbefalingen om afstand på to meter for helt 

særligt sårbare elever og kursister, som er undtaget fra hjemsen-

delse? 

 Hvilken betydning har anbefalingen om afstand på to meter for af-

holdelsen af prøver, som ikke er aflyst? 

 Hvilken betydning har anbefalingen om afstand på to meter for af-

holdelsen af certifikatkurser? 

 Skal skole og institutioner indberette nødundervisning til STUK? 

 Hvem rådgiver skolen/institutionen om hjemsendelse eller nedluk-

ning?  

 Hvilke krav er der til nødundervisningen? 

 Kan skolerne tilbyde, at forældre/elever/kursister kan komme forbi 

og hente undervisningsmateriale? 

 Gælder de almindelige begrænsninger på ungdoms- og voksenud-

dannelserne for hvor stor en andel af nødundervisning, der kan til-

rettelægges som fjernundervisning eller virtuel undervisning?  

 Hvilke krav kan institutionerne stille til aktiv deltagelse i virtuel un-

dervisning? 
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 Hvilke former for aktiviteter i ungdoms- og voksenuddannelser er 

undtaget for forsamlingsforbuddet for forsamlinger på over 5 per-

soner? 

 Må vi samle for eksempel en hel årgang i et auditorium eller en hal 

for at afvikle prøver eller eksamener? 

 Hvilke krav er der til kommuner ift. at leve op til vejledningsindsat-

sen? 

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:  

 

Ordblindeundervisning (OBU) 

 Kan sårbare OBU-deltagere fortsat møde frem til undervisning? 
 

Forberedende voksenundervisning (FVU) 

 Udløser den midlertidige optagelsesprocedure på FVU screenings-

takst, selvom der ikke gennemføres test?  

 Hvad med deltagere på FVU-fag eller -trin, der ikke tilbydes stand-

punktsbedømmelse?  

 Hvordan kan vi screene ansøgere til FVU-læsning og matematik, 

når vi ikke må dele login-oplysningerne med ansøger?  

 Hvordan vil FVU-deltagere, der har søgt ind på en ungdomsuddan-

nelse, være stillet, når de afslutter med standpunktsbedømmelse?  

 Må FVU-udbydere fortsat gennem-føre visitation til FVU og af-

holde opstartssamtaler ved fysisk fremmøde under en national ned-

lukning, eller hvis den enkelte udbyder er omfattet af foranstaltnin-

ger iværksat efter epidemiloven? 

 Kan sårbare FVU-deltagere fortsat møde frem til undervisning? 
 

Almen voksenuddannelse (avu) 

 Avu afsluttes ikke med en standpunktskarakter under normale om-

stændigheder. Hvilke særlige forhold gør sig gældende her? 
 

Fælles for avu, FVU, OBU 

 Kan medarbejdere deltage i uddannelse med SVU i kompensations-

perioden, hvor de er hjemsendt med løn? 

 Er online-undervisning SVU-berettigende? 

 Kan man søge SVU, når man er hjemsendt med løn, og ens arbejds-

giver får lønkompensation fra staten? 

 Får voksne, der skulle have gennemført et kursus, der gav SVU, 

men som ikke kan udbydes pga. nedlukning, stadig deres SVU? 

 Hvordan håndteres fremmøderegistrering/krav om aktiv deltagelse i 

nødundervisningen? 

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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 Kan medarbejdere deltage i VEU i kompensationsperioden, hvor de 

er hjemsendt med løn? 
Se de 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 

Uddannelser til unge/Uddannelser til voksne 

Tværgående - ungdoms- og voksenuddannelser. Opdateret 14/01 kl. 08:53 

Særligt om nedlukning 

Hvor længe varer den nationale nedlukning? 

Er der mulighed for glidende fremmøde til undervisning frem mod den 7. februar 2021? 

Hvilke elever, kursister og deltagere er undtaget fra den nationale nedlukning frem til den 7. fe-
bruar og må modtage elever, kursister og deltagere til fysisk tilstedeværelse på skolen eller institu-
tionen? 

Kan nye elever og kursister kort, for eksempel ½ -2 dage, komme ind fysisk på en ungdoms- el-
ler voksenuddannelsesinstitution, der er under nedlukning, for at få en introduktion til it m.v., 
hvis de ikke kender uddannelsesinstitutionen? 

Har det konsekvenser for elever og kursisters adgang til SU, hvis institutioner vælger at udskyde 
opstart i januar? 

Fremmøde 

Hvilken betydning har anbefalingen om afstand på to meter for helt særligt sårbare elever og 
kursister, som er undtaget fra hjemsendelse? 

Hvilken betydning har anbefalingen om afstand på to meter for afholdelsen af prøver, som ikke 
er aflyst? 

Hvilken betydning har anbefalingen om afstand på to meter for afholdelsen af certifikatkurser? 

Nødundervisning  

Skal skole og institutioner indberette nødundervisning til STUK? 

Hvem rådgiver skolen/institutionen om hjemsendelse eller nedlukning?  

Hvilke krav er der til nødundervisningen? 

Kan skolerne tilbyde, at forældre/elever/kursister kan komme forbi og hente undervisningsma-
teriale? 

Gælder de almindelige begrænsninger på ungdoms- og voksenuddannelserne for hvor stor en 
andel af nødundervisning, der kan tilrettelægges som fjernundervisning eller virtuel undervis-
ning?  

Fjernundervisning  

Hvilke krav kan institutionerne stille til aktiv deltagelse i virtuel undervisning? 

Forsamlingsforbud 

Hvilke former for aktiviteter i ungdoms- og voksenuddannelser er undtaget for forsamlingsfor-
buddet for forsamlinger på over 5 personer ? 

Må vi samle for eksempel en hel årgang i et auditorium eller en hal for at afvikle prøver eller ek-
samener? 

Kommunal ungeindsats 

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/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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Hvilke krav er der til kommuner ift. at leve op til vejledningsindsatsen? 

Uddannelser til unge 

Uddannelser til voksne 

Almen VEU (OBU, FVU og avu) Opdateret 13/01 kl. 15:19 

Ordblindeundervisning (OBU) 

Kan sårbare OBU-deltagere fortsat møde frem til undervisning? 

Forberedende voksenundervisning (FVU) 

Udløser den midlertidige optagelsesprocedure på FVU screenings-takst, selvom der ikke gen-
nemføres test?  

Hvad med deltagere på FVU-fag eller -trin, der ikke tilbydes standpunktsbedømmelse?  

Hvordan kan vi screene ansøgere til FVU-læsning og matematik, når vi ikke må dele login-oplys-
ningerne med ansøger?  

Hvordan vil FVU-deltagere, der har søgt ind på en ungdomsuddannelse, være stillet, når de af-
slutter med standpunktsbedømmelse?  

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? 

Kan sårbare FVU-deltagere fortsat møde frem til undervisning? 

Almen voksenuddannelse (avu) 

Avu afsluttes ikke med en standpunktskarakter under normale omstændigheder. Hvilke særlige 
forhold gør sig gældende her? 

Fælles for avu, FVU, OBU 

Kan medarbejdere deltage i uddannelse med SVU i kompensationsperioden, hvor de er hjem-
sendt med løn? 

Er online-undervisning SVU-berettigende? 

Kan man søge SVU, når man er hjemsendt med løn, og ens arbejdsgiver får lønkompensation 
fra staten? 

Får voksne, der skulle have gennemført et kursus, der gav SVU, men som ikke kan udbydes pga. 
nedlukning, stadig deres SVU? 

Hvordan håndteres fremmøderegistrering/krav om aktiv deltagelse i nødundervisningen? 

Kan medarbejdere deltage i VEU i kompensationsperioden, hvor de er hjemsendt med løn? 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lisbeth Bang Thorsen 

Kontorchef 

Direkte tlf. +45 2012 9671 

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


