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Til udbydere af FGU  

 

   

 

Nyhedsbrev til udbydere af FGU ifm. COVID-19 (uge 22) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender et nyhedsbrev til alle udby-

dere af FGU 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 27. maj kl. 13:00 til 3. juni kl. 13:00. 

 

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  

Flere frihedsgrader og 295 mio. kr. skal understøtte et fagligt løft i 

2021 

Et bredt politisk flertal er enige om at afsætte endnu et trecifret million-

beløb og at sikre en række frihedsgrader i skoleåret 2021/2022 til skoler, 

uddannelsesinstitutioner og kommuner til at håndtere faglige udfordrin-

ger i grundskolen og ungdoms- og voksenuddannelserne. 

 

Aftale om at afsætte midler og sikre en række frihedsgrader kan læses her 

(uvm.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/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
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/jun/210601-flere-frihedsgrader-og-295-mio-skal-understoette-et-fagligt-loeft-i-2021
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Retningslinjer 

Retningslinjer for dagtilbud, grundskoler, efterskoler, frie fagskoler og 

kostafdelinger på fri- og privatskoler samt ungdoms- og voksenuddan-

nelser er opdateret. Opdateringen omfatter lempelser af den automatiske 

nedlukningsmodel, som følge af indstilling fra Epidemikommissionen og 

opbakning fra Epidemiudvalget. Endvidere er retningslinjerne for grund-

skoler, efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler 

samt ungdoms- og voksenuddannelser opdateret med nye anbefalinger 

om sangaktiviteter. 
 

Opdateret version af retningslinjerne kan læses her (uvm.dk).  

Senest udstedte bekendtgørelser på Børne- og Undervisningsmini-

steriets område 

Nedenfor findes links til de senest udstedte bekendtgørelser på Børne- 

og Undervisningsministeriets område som følge af COVID-19.  

 

 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lukning og 

genåbning samt andre særlige restriktioner for dagtilbud, skoler 

og uddannelsesinstitutioner m.v. på Børne- og Undervisningsmi-

nisteriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 (rets-

information.dk).  

 

 Bekendtgørelse om restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav 

om mundbind m.v. og coronapas på videnpædagogiske aktivi-

tetscentre og lignende på Børne- og Undervisningsministeriets 

område i forbindelse med håndtering af covid-19 (retsinforma-

tion.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 justering af 

incidensgrænser i model for automatisk nedlukning af kom-

muner og sogne – læs indstilling her (uvm.dk). 

 

 Indstilling fra Epidemikommissionen vedrørende viderefø-

relse af gældende regler vedrørende automatisk midlertidige 

lukninger fsva. videnspædagogiske aktivitetscentre på Børne- 

og Undervisningsministeriets område – læs indstilling her 

(uvm.dk). 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1028
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1028
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1028
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1028
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1025
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1025
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1025
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1025
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
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Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen 

Sundhedsstyrelsen har offentliggjort anbefalinger til forebyggelse af 

smitte ved sociale og faglige arrangementer. Anbefalinger, som muliggør 

afholdelse af arrangementer med særligt fokus på arrangementer med 

overnatning, herunder lejrskoler mv., i dagtilbud mv., på grundskoler, fri-

tidstilbud, ungdoms- og voksenuddannelser, videregående uddannelser 

samt arrangementer i det frivillige idræts- og foreningsliv.  

 

Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forebyggelse af smitte her (sst.dk). 

 

Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 22 med relevans for 
institutioner med FGU  

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

gjort følgende nye eller opdaterede spørgsmål:  

 Hvad gælder for nære kontakter, som tidligere har været smit-

tet med ny corona-virus? 

 Må dagtilbud mv., skolen eller uddannelsesinstitutionen afvise 

at modtage børn og unge, der er nære kontakter, men som 

ikke følger sundhedsmyndighedernes anbefaling om at blive 

hjemme, samt unge som ikke overholder kravet om test og 

isolation efter hjemkomst fra rejser? 

 Kan der afholdes sociale arrangementer i dagtilbud samt på 

skoler og uddannelsesinstitutioner? 

 Kan der afholdes aktiviteter med et styringsmæssigt eller ad-

ministrativt formål i dagtilbud samt på skoler og uddannelses-

institutioner?  

 Hvilke regler om GDPR og håndtering af testresultater gælder 

for efterskoler, frie fagskoler samt ungdoms- og voksenud-

dannelsesinstitutioner? 

 Hvilke regler om dataansvar og behandling af personoplysnin-

ger ved indkøb af it-systemer gælder for efterskoler, frie fag-

skoler samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner? 

 Hvem er forpligtet til at føre patientjournal i forbindelse med 

undersøgelse for COVID-19 på skoler/institutioner? 

 Hvilke antigentest kan anvendes til undersøgelse for COVID-

19 på skolen/institutionen? 

 Må skolen, institutionen eller kommunen anvende spyttest? 

 Hvilke regler gælder for test af personer uden cpr-nummer? 

 Hvordan kan skoler, institutioner og kommuner få vejledning 

om selvpodning under supervision? 

 Hvad er testrådgivningsenhedens opgaver? 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Gode-raad-til-forebyggelse-af-smitte-ved-sociale-og-faglige-arrangementer-paa-dagtilbuds
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 Er der særlige individuelle sundhedsmæssige forhold, hvor 

selvpodning under supervision ikke bør udføres? 

 Hvilke værnemidler skal efterskoler, frie fagskoler samt ung-

doms- og voksenuddannelsesinstitutioner anvende i forbin-

delse med gennemførelse af test ved selvpodning under su-

pervision? 

 Hvilke skoler og institutioner skal etablere test ved selvpod-

ning under supervision? 

 Hvad er processen ved et positivt testresultat? 

 Kan den lokale testafvikling på efterskoler, frie fagskoler samt 

ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner ske på udbud af 

en privat leverandør? 

 Skal supervisorer, der allerede har gennemført og bestået det 

obligatoriske oplæringskursus, gennemføre det på ny, hvis de 

ansættes på en anden skole/institution? 

 Får efterskoler, frie fagskoler samt ungdoms- og voksenud-

dannelsesinstitutioner udleveret ark, hvor elever og ansatte 

kan nedskrive sit testsvar? 

 Hvilke krav er der forbundet med teststrategien for genåbning af 

ungdoms- og voksenuddannelser? 

 Er der krav om test i sommerferien? 

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

deltagere ikke har fremmøde på skolen eller institutionen? 

 Hvordan foregår indhentning af samtykke til test på ungdoms- 

og voksenuddannelser, når testning foregår i skoletiden? 

 Må elever, kursister og deltagere gøre brug af skolens og/eller in-

stitutionens testtilbud i perioder uden fysisk fremmøde? 

 Hvordan skal skolen eller uddannelsesinstitutionen føre kontrol 

med testkravet? 

 Kan der afholdes kolonier, lejrskoler eller studieture over 

flere dage, som er planlagt som led i dagtilbud eller undervis-

ningen? 

 Kan der afholdes private arrangementer, som ikke arrangeres 

af dagtilbuddet, skolen eller uddannelsesinstitutionen? 

 Kan der afholdes sociale arrangementer i dagtilbud samt på 

skoler og uddannelsesinstitutioner? 

 Må dagtilbud mv., skolen eller uddannelsesinstitutionen afvise 

at modtage børn og unge, der er nære kontakter, men som 

ikke følger sundhedsmyndighedernes anbefaling om at blive 

hjemme, samt børn og unge som ikke overholder kravet om 

og opfordringen til test og isolation efter hjemkomst fra rej-

ser? 
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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:  

 Hvornår skal en kommune meddele påbud om nedlukning i 

sogne eller hele kommunen, og hvem er omfattet? 

 

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 siden sidste nyhedsbrev: 

 

Spørgsmål og svar  

Tværgående - ungdoms- og voksenuddannelser. Opdateret 3/6 kl. 10:01 

Hvad gælder for nære kontakter, som tidligere har været smittet med ny corona-virus? 

Symptomer og håndtering af smitte 

Må dagtilbud mv., skolen eller uddannelsesinstitutionen afvise at modtage børn og unge, 
der er nære kontakter, men som ikke følger sundhedsmyndighedernes anbefaling om at 
blive hjemme, samt unge som ikke overholder kravet om test og isolation efter hjemkomst 
fra rejser? 

Kan der afholdes sociale arrangementer i dagtilbud samt på skoler og uddannelsesinstitutio-
ner? 

Kan der afholdes aktiviteter med et styringsmæssigt eller administrativt formål i dagtilbud 
samt på skoler og uddannelsesinstitutioner? 

Selvpodning under supervision 

Hvilke regler om GDPR og håndtering af testresultater gælder for efterskoler, frie fagskoler 
samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner? 

Hvilke regler om dataansvar og behandling af personoplysninger ved indkøb af it -systemer 
gælder for efterskoler, frie fagskoler samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner? 

Hvem er forpligtet til at føre patientjournal i forbindelse med undersøgelse for COVID-19 
på skoler/institutioner? 

Hvilke antigentest kan anvendes til undersøgelse for COVID-19 på skolen/institutionen? 

Må skolen, institutionen eller kommunen anvende spyttest? 

Hvilke regler gælder for test af personer uden cpr-nummer? 

Hvordan kan skoler, institutioner og kommuner få vejledning om selvpodning under super-
vision? 

Hvad er testrådgivningsenhedens opgaver? 

Er der særlige individuelle sundhedsmæssige forhold, hvor selvpodning under supervision 
ikke bør udføres? 

Hvilke værnemidler skal efterskoler, frie fagskoler samt ungdoms- og voksenuddannelsesin-
stitutioner anvende i forbindelse med gennemførelse af test ved selvpodning under supervi-
sion? 

Hvilke skoler og institutioner skal etablere test ved selvpodning under supervision?  

Hvad er processen ved et positivt testresultat? 

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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Kan den lokale testafvikling på efterskoler, frie fagskoler samt ungdoms- og voksenuddan-
nelsesinstitutioner ske på udbud af en privat leverandør? 

Skal supervisorer, der allerede har gennemført og bestået det obligatoriske oplæringskursus, 
gennemføre det på ny, hvis de ansættes på en anden skole/institution? 

Får efterskoler, frie fagskoler samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner udleveret 
ark, hvor elever og ansatte kan nedskrive sit testsvar? 

Test 

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

Er der krav om test i sommerferien? 

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

Hvordan foregår indhentning af samtykke til test på ungdoms- og voksenuddannelser, når 
testning foregår i skoletiden? 

Må elever, kursister og deltagere gøre brug af skolens og/eller institutionens testtilbud i pe-
rioder uden fysisk fremmøde? 

Hvordan skal skolen eller uddannelsesinstitutionen føre kontrol med testkravet?  

 Lægeattest 

I hvilke tilfælde kan elever, kursister, deltagere, besøgende og ansatte blive undtaget for test 
af COVID-19? 

Kan der afholdes sociale arrangementer i dagtilbud samt på skoler og uddannelsesinstitutio-
ner? 

Kan der afholdes private arrangementer, som ikke arrangeres af dagtilbuddet, skolen eller 
uddannelsesinstitutionen? 

Kan der afholdes kolonier, lejrskoler eller studieture over flere dage, som er planlagt som 
led i dagtilbud eller undervisningen? 

Særligt om lokale nedlukninger 

Nedlukning 

Hvornår skal en kommune meddele påbud om nedlukning i sogne eller hele kommunen, og 
hvem er omfattet? 

 

 

 

Christine Lindrum Iversen 

Kontorchef 

Center for Folkeskole og Forberedende Grunduddannelse 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet  
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