
 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen for Undervisning og 

Kvalitet 

Frederiksholms Kanal 26 

1220 København K 

Tlf. nr.: 33 92 50 00 

E-mail: stuk@stukuvm.dk 

www.stukuvm.dk 

CVR nr.: 29634750 

22. januar 2021 

Sags nr.: 20/19038 

 

   

Til udbydere af erhvervsuddannelser   

 

   

 

Nyhedsbrev til udbydere af erhvervsuddannelser ifm. COVID-19 

(uge 3) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender et nyhedsbrev til alle udby-

dere af erhvervsuddannelser 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 14. januar 8.00 til og med 21. 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 sundhedsmyndighederne 

Retningslinjer for nære kontakter skærpes for at øge epidemikontrollen 

Med baggrund i risikoen for at mere smitsomme virusvarianter som fx 

cluster B.1.1.7 vokser mere frem og udfordrer kontrollen med epide-

mien, skærper Sundhedsstyrelsen midlertidigt anbefalingerne for nære 

kontakter. Sundhedsstyrelsen kommer samtidig med en opfordring til 

alle om, at holde fast i alle de smitteforebyggende anbefalinger. 

Læs nyheden om de skærpede retningslinjer her (sst.dk) 
 

Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 3 med relevans for institutio-

ner med erhvervsuddannelser  

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.sst.dk/da/Nyheder/2021/Retningslinjer-for-naere-kontakter-skaerpes-for-at-oge-epidemikontrollen
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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 efter den 7. 

februar 2021? 

 Er der begrænsning på hvor mange elever, der må køre i skolebus-

ser mv.? 

 Hvilke elever og kursister, der varetager eller uddanner sig til at va-

retage samfundskritiske funktioner, er undtaget fra restriktioner om 

nedlukning og prøveaflysning?  

 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? 

 Må lærere samle mindre grupper af elever til undervisning eller vej-

ledning på institutionen eller uden for institutionens matrikel fx i læ-

segrupper eller til trivselsaktiviteter? 

 Skal skole og institutioner indberette nødundervisning til STUK? 

 Kan skolerne pålægge digital undervisning, hvis en elev ikke har IT-

udstyr i hjemmet? 

 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?  

 Hvornår er nødundervisning relevant på ungdoms- og voksenud-

dannelser, som fortsat er åbne og som ikke er omfattet af afstands-

kravet på 2 meter for eksempel STU og TAMU? 

 Hvem rådgiver skolen/institutionen om hjemsendelse eller nedluk-

ning?  

 Hvordan kan grundskoler, ungdoms- og voksenuddannelsesinstitu-

tioner afholde åbent hus-arrangementer og orienteringsaftener? 
Se de nye eller opdaterede spørgsmål tværgående for ungdoms- og vok-

senuddannelser her (uvm.dk) 

 

Erhvervsuddannelser 

På siden erhvervsuddannelser er der offentliggjort følgende nye eller op-

daterede spørgsmål:  

 Må der være elever, lærer og andet personale til stede på skolen un-

der nedlukning i forbindelse med pasning af dyr og planter? 
Se det nye eller opdaterede spørgsmål vedrørende erhvervsuddannelser 

her (uvm.dk) 

 

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
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/uddannelser-til-unge/erhvervsuddannelser
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/uddannelser-til-unge/erhvervsuddannelser
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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 20/01 kl. 12:20 

Særligt om nedlukning 

Hvor længe varer den nationale nedlukning? 

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

Er der begrænsning på hvor mange elever, der må køre i skolebusser mv.? 

Hvilke elever og kursister, der varetager eller uddanner sig til at varetage samfundskritiske funkti-
oner, er undtaget fra restriktioner om nedlukning og prøveaflysning?  

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? 

Må lærere samle mindre grupper af elever til undervisning eller vejledning på institutionen eller 
uden for institutionens matrikel fx i læsegrupper eller til trivselsaktiviteter? 

Nødundervisning 

Skal skole og institutioner indberette nødundervisning til STUK? 

Kan skolerne pålægge digital undervisning, hvis en elev ikke har IT-udstyr i hjemmet? 

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?  

Hvornår er nødundervisning relevant på ungdoms- og voksenuddannelser, som fortsat er åbne 
og som ikke er omfattet af afstandskravet på 2 meter for eksempel STU og TAMU? 

Hvem rådgiver skolen/institutionen om hjemsendelse eller nedlukning?  

Møder, sociale arrangementer, overnatningsaktiviteter og lignende 

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

Erhvervsuddannelser Opdateret 19/01 kl. 11:51 

Fremmøde under nedlukning 

Må der være elever, lærer og andet personale til stede på skolen under nedlukning i forbindelse 
med pasning af dyr og planter? 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Kontorchef Maria Nørby 

Børne- og Undervisningsministeriet 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
 

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

