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Til den kommunale forvaltning 

og alle ledere i grundskoler

   

 

Nyhedsbrev til grundskoler ifm. COVID-19 (uge 2)

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 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)

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://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)

 

Vejledning om iværksættelse af nødundervisning

Vejledningen om handlinger ved iværksættelse af nødundervisning på 

skoler og institutioner under Børne- og Undervisningsministeriets om-

råde er blevet opdateret.

Se de opdaterede vejledninger 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)

 

 

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

leområdet

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. Tea-

met viser de seneste fem offentliggjorte spørgsmål/svar. Endelig er en 

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

på.

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/210109-et-bredt-flertal-i-folketinget-er-klar-med-en-forlaengelse-af-hjaelpepakken-til-efterskolerne
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Følgende nye eller reviderede spørgsmål samt tilhørende svar er lagt på 

uvm.dk/corona siden sidste nyhedsbrev:

 

Spørgsmål og svar 

Grundskolen. Opdateret 14/1 kl 08:53

Folkeskole, efterskoler, frie- fagskoler og grundskoler mm. 

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 og nødpasning

Hvem må møde til nødpasning i skole, SFO, fritidshjem og klubtilbud (gælder fra den 4. januar)?

Hvilken betydning har anbefalingen om afstand på to meter for grundskoleelever, som er i nød-
pasning?

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

Hvem skal du kontakte, hvis du har brug for nødpasning?

Er SFO, klubtilbud og nødpasning omfattet af forbuddet mod undervisning på tværs af klasser?

Nødundervisning

Skal skolerne give kompenserende undervisning, når der genåbnes efter en nedlukningsperiode?

Kan skolerne tilbyde, at forældre og elever kan komme forbi og hente undervisningsmateriale?

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?

Fravær

Skal alle elever i specialskoler mv. møde frem til almindelig undervisning på skolen, eller kan 
man vælge at undervise sådanne elever hjemmefra?

Fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler

Er efterskoler med samlet særligt undervisningstilbud undtaget fra nedlukningen?

 

 

Med venlig hilsen

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen
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Liz Nymann Lausten

Kontorchef

Center for Grundskoler
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

 


	Nyhedsbrev til grundskoler ifm. COVID-19 (uge 2)
	Nyt fra Sundhedsmyndigheder m.v.
	Forlængelse af skærpede tiltag

	Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet
	COVID-19-tiltag forlænges til og med den 7. februar 2021
	Retningslinjer i forbindelse med forebyggelse af smittespredning af COVID-19 er opdateret.
	Vejledning om iværksættelse af nødundervisning
	Se de opdaterede vejledninger her (uvm.dk)
	Et bredt flertal i Folketinget er klar med en forlængelse af hjælpepakken til efterskolerne

	Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 1 med relevans for grundskoleområdet
	Justeringer i strukturen for spørgsmål og svar

	Spørgsmål og svar Grundskolen. Opdateret 14/1 kl 08:53
	Folkeskole, efterskoler, frie- fagskoler og grundskoler mm. Særligt om nedlukning
	Fremmøde og nødpasning
	Nødundervisning
	Fravær
	Fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler



