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Til udbydere af erhvervsuddannelser   

 

   

 

Nyhedsbrev til udbydere af erhvervsuddannelser ifm. COVID-19 

(uge 4) 

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 den 21. januar kl. 8.00 til og med den 29. 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  

Forlængelse af skærpede tiltag 

Sundhedsministeriet udsendte 28. januar 2021 en pressemeddelelse om 

forlængelse af skærpede tiltag. Forlængelsen skyldes særligt væksten i den 

smitsomme virusvariant cluster B.1.1.7. I bunden af pressemeddelelsen 

er der link til pjecen ”Forlængelse af skærpede restriktioner” og desuden 

til Statens Serum Instituts seneste risikovurdering. 

Læs Sundhedsministeriets pressemeddelelse 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/2801-forlaengelse-af-skaerpede-tiltag
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Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet  

Skærpede tiltag og restriktioner forlænges til og med den 28. februar 

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort en nyhed om be-

tydningen for dagtilbud- og undervisningsområdet af forlængelsen af de 

skærpede tiltag og restriktioner.  

Læs nyheden om forlængelsen af de skærpede tiltag og restriktioner her 

(uvm.dk). 

 

Central prøveaflysning for eud, FGU, FVU og KUU forlænges til den 28. februar 

2021  

Perioden for central aflysning af prøver på eud (grundfagsprøver), FGU, 

fvu og KUU forlænges fra den 31. januar 2021 til og med den 28. februar 

2021, så det følger nedlukningen. Det betyder, at prøver på de berørte 

uddannelser er aflyst frem til og med 28. februar 2021. Bekendtgørelser 

vil blive udstedt snarest. Forlængelse af prøveaflysningen gælder kun for 

de ovennævnte uddannelser. 

 

For øvrige løbende prøver på eud fx grundforløbsprøver og svendeprø-

ver gælder, at institutionen efter reglerne herom lokalt beslutter, om prø-

ver afholdes, udskydes eller aflyses. For prøver i AMU gælder fortsat, at 

certifikatprøver og prøver på AMU-uddannelser afholdes med frem-

møde.  
 

Retningslinjer for ungdoms- og voksenuddannelser vedrørende forlænget 

prøveaflysning gældende til og med den 28. februar 2021 opdateres sna-

rest.  

 
Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 4 med relevans for institutio-

ner med erhvervsuddannelser  

 

Tværgående - ungdoms- og voksenuddannelser  

På siden Tværgående - ungdoms- og voksenuddannelser er der offentlig-

gjort følgende nye eller opdaterede spørgsmål: 

 Hvilke elever, kursister og deltagere er undtaget fra den nationale 

nedlukning frem til den 28. februar?  

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

udstyr i hjemmet? 

 Hvornår kan en skole gå over til nødundervisning? 

 På hvilke områder under Børne- og Undervisningsministeriet gælder 

myndighedernes generelle opfordring om at lade sig teste en gang 

om ugen, hvis man stadig møder fysisk på arbejde og ikke har mu-

lighed for at holde afstand? 

 

Se de nye eller opdaterede spørgsmål tværgående for ungdoms- og vok-

senuddannelser her (uvm.dk) 
 

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/jan/210128-skaerpede-tiltag-og-restriktioner-forlaenges-til-og-med-den-28--februar
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/jan/210128-skaerpede-tiltag-og-restriktioner-forlaenges-til-og-med-den-28--februar
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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Erhvervsuddannelser 

På siden erhvervsuddannelser er der offentliggjort følgende nye eller op-

daterede spørgsmål:  

 Hvilke prøver aflyses på erhvervsuddannelserne? 

 Må undervisning i certifikatfag, der indgår i erhvervsuddannelserne, 

afholdes med fysisk tilstedeværelse på skolen? 

 Hvilke prøver afholdes fortsat på erhvervsuddannelserne uanset 

prøveaflysningen og nedlukningen? 

 Skal elever i tekniske eux-forløb til prøve i eksamensprojektet (EP) i 

vinterterminen 2020/21?  

 Hvordan gives karakteren for EOP, hvis den mundtlige del af prø-

ven er aflyst i vinterterminen 2020/21? 

 Skal eux-elever, der skal til sygeprøve eller omprøve, have en afslut-

tende standpunktskarakter i tilfælde af aflysning af en prøve (prøver, 

der omplaceres i indeværende vinterprøvetermin, er ikke at betragte 

som sygeprøver)? 

 
Se det nye eller opdaterede spørgsmål vedrørende erhvervsuddannelser 

her (uvm.dk) 

 

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 28/01 kl. 22:18 

Særligt om nedlukning 

Hvilke elever, kursister og deltagere er undtaget fra den nationale nedlukning frem til den 28. fe-
bruar? 

Nødundervisning 

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

Hvornår kan en skole gå over til nødundervisning? 

Symptomer og håndtering af smitte 

På hvilke områder under Børne- og Undervisningsministeriet gælder myndighedernes generelle 
opfordring om at lade sig teste en gang om ugen, hvis man stadig møder fysisk på arbejde og 
ikke har mulighed for at holde afstand? 

Erhvervsuddannelser. Opdateret 28/01 kl. 22:37 

Prøver og eksamen 

Hvilke prøver aflyses på erhvervsuddannelserne? 

Må undervisning i certifikatfag, der indgår i erhvervsuddannelserne, afholdes med fysisk tilstede-
værelse på skolen? 

Hvilke prøver afholdes fortsat på erhvervsuddannelserne uanset prøveaflysningen og nedluknin-
gen? 

Særligt for eux 

Skal elever i tekniske eux-forløb til prøve i eksamensprojektet (EP) i vinterterminen 2020/21?  

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
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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Hvordan gives karakteren for EOP, hvis den mundtlige del af prøven er aflyst i vinterterminen 
2020/21? 

Skal eux-elever, der skal til sygeprøve eller omprøve, have en afsluttende standpunktskarakter i 
tilfælde af aflysning af en prøve (prøver, der omplaceres i indeværende vinterprøvetermin, er 
ikke at betragte som sygeprøver)? 

 

Med venlig hilsen 

 
Kontorchef Maria Nørby  
Børne- og Undervisningsministeriet  

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
 




