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Til udbydere af forberedende grunduddannelse  

 

   

 

Nyhedsbrev til udbydere af forberedende grunduddan-
nelse ifm. COVID-19 (uge 26) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender et nyhedsbrev til alle udby-

dere af forberedende grunduddannelse 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 24. juni kl. 12:00 til 1. juli kl. 12:00. 

 

Du kan løbende finde information fra  

Børne- og Undervisningsministeriet her:  

 

- Spørgsmål og svar  

- Hotline og hjælp  

- Udsendte breve om COVID-19  

- Love og bekendtgørelser 

 

 

Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet  

Dokumentation for undtagelse af test, testkits, coronapas, økono-

misk kompensation samt testrådgivningsenhedens åbningstider    

 

Selvejende uddannelsesinstitutioner med udbud af ungdoms- og voksen-

uddannelser samt frie fagskoler og efterskoler blev den 25. juni 2021 bl.a. 

orienteret om følgende:   

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/lovgivning-og-retningslinjer/boerne-og-undervisningsministeriets-breve-om-covid-19
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/love-og-bekendtgoerelser
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Nyt krav om dokumentation for undtagelse fra test 

Det følger af genåbningsaftalen af 10. juni 2021, at der skal indføres krav 

om dokumentation for undtagelse fra test. Det gælder også på ungdoms- 

og voksenuddannelser samt frie fagskoler og efterskoler, hvor der frem 

til den 1. august 2021 er krav om test ved fysisk fremmøde. Undtagelses-

bestemmelserne kan findes i Bekendtgørelse om lukning og genåbning 

samt andre særlige restriktioner for dagtilbud, skoler og uddannelsesinsti-

tutioner m.v. på Børne- og Undervisningsministeriets område i forbin-

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

Frist for bestilling af testkits den 29. juni 2021 

I perioden frem til den 1. august 2021 skal ungdoms- og voksenuddan-

nelser samt frie fagskoler og efterskoler tilbyde test efter gældende regler, 

dvs. at åbne skoler/institutioner lokalt skal tilbyde test for covid-19 i et 

omfang der sikrer, at fremmødte elever, kursister, deltagere og ansatte 

kan opfylde det fastsatte testkrav. Efterskoler og frie fagskoler, der fort-

sat skal have testkapacitet lokalt på skolen fra den 1. august til den 30. 

september 2021, bedes sikre, at bestillingen af testkits også kan dække 

det forventede forbrug primo august.  

  

Superviseret selvtest udløser ikke et gyldigt EU coronapas  

Udstedelse af et EU-certifikat på en negativ covid-19-test fordrer, at te-

sten er udført af sundhedspersoner eller kvalificeret testpersonale. Det 

betyder, at et negativ svar på en antigentest gennemført som selvpodning 

under supervision ikke giver et europæisk digitalt coronapas, som kan 

bruges til at rejse på tværs af grænser i EU. Negative svar på supervise-

rede selvtest foretaget på skoler og uddannelsesinstitutioner giver fortsat 

adgang til et gyldigt coronapas til brug i Danmark. 

 

Økonomisk kompensation for udgifter i forbindelse med testafvik-

ling i sommerferien 

Alle skoler/institutioner, der gennemfører covid-19-tests i perioden fra 

1. juli 2021 til 31. juli 2021 vil blive kompenseret efter antallet af indrap-

porterede testsvar til Sundhedsdatastyrelsen i denne periode. Den enkelte 

skole/institution vil modtage 10 kr. pr. indrapporteret testsvar, som kan 

anvendes til dækning af de testrelaterede udgifter. Yderligere information 

om kompensationsordningen vil fremgå under spørgsmål og svar på 

uvm.dk/corona snarest. 

Testrådgivningsenhedens åbningstider  

Spørgsmål vedr. test og selvpodning under supervision kan rettes til test-

rådgivningsenheden på tlf. 2049 3741 eller på e-mail: tff@stukuvm.dk. 

Testrådgivningsenheden holder åbent mandag til fredag kl. 09.00-14.00 i 

uge 26 og herefter kl. 09.00-12.00 i uge 27-39.  

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1379
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1379
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1379
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1379
mailto:tff@stukuvm.dk
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Senest udstedte bekendtgørelser på Børne- og Undervisningsmini-

steriets område  

Nedenfor findes link til de seneste udstedte bekendtgørelser på Børne- 

og Undervisningsministeriets område som følge af COVID-19.  

 

 Bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever 

på ungdomsuddannelser i forbindelse med foranstaltninger mod 

covid-19 (retsinformation.dk). 

 

 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om undervis-

ning, herunder omlagt undervisning, i skoleåret 2020/21 i til-

fælde, hvor der ikke er nødundervisning som led i forebyggelse 

og afhjælpning i forbindelse med covid-19 (retsinformation.dk). 

 

 Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige 

restriktioner for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner 

m.v. på Børne- og Undervisningsministeriets område i forbin-

delse med håndtering af COVID-19 (retsinformation.dk).  

 

Indstillinger fra Epidemikommissionen  

Epidemikommissionen afgiver løbende indstillinger og vurderinger om, 

hvorvidt der bør fastsættes regler efter epidemiloven på Børne- og Un-

dervisningsministeriets område. Neden for findes links til de senest af-

givne indstillinger, vurderinger og rådgivning fra Epidemikommissionen.  

 

 Indstilling fra Epidemikommissionen vedrørende indførelse 

af krav om dokumentation for personer, der som følge af 

sundhedsfaglige årsager er undtaget for test og coronapas 

(uvm.dk). 

Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 26 med relevans for  
institutioner med forberedende grunduddannelse  

Forberedende grunduddannelse (FGU) 

På siden Forberedende grunduddannelse (FGU) er der offentliggjort føl-

gende nye eller opdaterede spørgsmål:  

 

 Kan institutionens leder beslutte at udsætte en prøve, hvis in-

stitutionen er omfattet af (delvis) nedlukning eller restriktio-

ner, der forhindrer prøveafholdelse? 

 

Se de nye eller opdaterede spørgsmål om prøver her (uvm.dk). 

Tværgående - ungdoms- og voksenuddannelser  

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

gjort følgende nye eller opdaterede spørgsmål:  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1422
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1422
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1422
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1424
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1424
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1424
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1424
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1405
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1405
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1405
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1405
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/epidemikommissionens-indstillinger
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/epidemikommissionens-indstillinger
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/epidemikommissionens-indstillinger
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/uddannelser-til-unge/fgu
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 Hvilke krav er der forbundet med teststrategien for genåbning 

af ungdoms- og voksenuddannelser? 

 Gælder krav om test også i perioder, hvor elever, kursister og 

deltagere ikke har fremmøde på skolen eller institutionen? 

 Hvordan skal personer omfattet af testkravet dokumentere, at 

vedkommende har gennemført en negativ antigentest inden 

for de seneste 72 timer eller en PCR-test inden for de seneste 

96 timer?   

 Gælder en test udført ved selvpodning under supervision, 

som coronapas? 

 

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

senuddannelser her (uvm.dk). 

Særligt om lokale nedlukninger  

På siden Særligt om lokale nedlukninger er der offentliggjort følgende 

nye eller opdaterede spørgsmål:  

 

 Skal skoler og institutioner indberette nødundervisning til 

STUK? 

 Hvornår er nødundervisning relevant? 

  

Se de nye eller opdaterede spørgsmål om lokale nedlukninger her 

(uvm.dk). 

 

Følgende nye eller reviderede spørgsmål samt tilhørende svar er lagt på 

uvm.dk/corona, som vedrører forberedende grunduddannelse.  

 

Spørgsmål og svar  

Prøver og beviser. Opdateret 30/6 kl. 15.20 

Kan institutionens leder beslutte at udsætte en prøve, hvis institutionen er omfattet af (del-
vis) nedlukning eller restriktioner, der forhindrer prøveafholdelse?  

Tværgående - ungdoms- og voksenuddannelser. Opdateret 30/6 kl. 15:09 

Test 

Hvilke krav er der forbundet med teststrategien for genåbning af ungdoms- og voksenud-
dannelser? 

Gælder krav om test også i perioder, hvor elever, kursister og deltagere ikke har fremmøde 
på skolen eller institutionen? 

Hvordan skal personer omfattet af testkravet dokumentere, at vedkommende har gennem-
ført en negativ antigentest inden for de seneste 72 timer eller en PCR-test inden for de se-
neste 96 timer? 

Selvpodning under supervision 

Gælder en test udført ved selvpodning under supervision, som coronapas? 

Særligt om lokale nedlukninger. Opdateret 1/7 kl. 09:50 

Skal skoler og institutioner indberette nødundervisning til STUK? 

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/saerligt-om-lokale-nedlukninger
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19
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Hvornår er nødundervisning relevant? 

 

Dette nyhedsbrev til udbydere af forberedende grunduddannelse ifm. 

COVID-19 er det sidste inden sommerferien, og en evt. fortsættelse af 

nyhedsbrevet på et senere tidspunkt vil bero på en konkret vurdering.  

 

God sommer. 

 

Med venlig hilsen 

Christine Lindrum Iversen 

Kontorchef 

Center for Folkeskole og Forberedende Grunduddannelse 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet  

 


	Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet
	Dokumentation for undtagelse af test, testkits, coronapas, økonomisk kompensation samt testrådgivningsenhedens åbningstider
	Nyt krav om dokumentation for undtagelse fra test
	Frist for bestilling af testkits den 29. juni 2021
	Superviseret selvtest udløser ikke et gyldigt EU coronapas
	Økonomisk kompensation for udgifter i forbindelse med testafvikling i sommerferien
	Testrådgivningsenhedens åbningstider

	Senest udstedte bekendtgørelser på Børne- og Undervisningsministeriets område
	Indstillinger fra Epidemikommissionen

	Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 26 med relevans for
	institutioner med forberedende grunduddannelse
	Forberedende grunduddannelse (FGU)
	Tværgående - ungdoms- og voksenuddannelser
	Særligt om lokale nedlukninger


