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Til udbydere af AMU   

   

 

Nyhedsbrev til udbydere af AMU ifm. COVID-19 (uge 23) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender et nyhedsbrev til alle udbyde-

re af AMU 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 3. juni kl. 13:00 til 10. juni kl. 12:30. 

 

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  
Aftale om udfasning af COVID-19-restriktioner  
Regeringen er sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Fol-

keparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, 

Liberal Alliance samt Alternativet blevet enige om en plan for udfasning 

af alle restriktioner indført som led i håndteringen af COVID-19. Udfas-

ningen kommer til at ske gradvist i den kommende tid. Aftalen er indgået 

som opfølgning på Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark af 

22. marts 2021 samt den seneste aftale om udmøntning af genåbning pr. 

21. maj 2021. 
 

Udfasning af restriktionerne mv. indebærer, at dagtilbud, grundskoler, 

herunder SFO, klubtilbud, efterskoler mv., samt ungdoms- og voksen-

uddannelser vil have mulighed for, at vende tilbage til en normal hverdag 

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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fra den 14. juni 2021. Dog fortsætter den kraftige opfordring til to ugent-

lige 2 test i grundskolen frem til og med september 2021. Ligesom for 

coronapasset gælder opfordringen ikke for personer, der tidligere har 

været smittet, eller som har opnået beskyttelse fra første vaccinationsstik. 

En tilsvarende opfordring vil i samme periode gælde på efterskoler, frie 

fagskoler samt folkehøjskoler, hvor der tidligere har været krav om test.  

 

Af hensyn til bl.a. den praktiske tilrettelæggelse af undervisningen mv. 

må det forventes, at en række af lempelserne først vil blive implemente-

ret pr. 1. august 2021 på skoler og uddannelsesinstitutioner. 

 

Test vil blive udfaset på børne- og undervisningsområde i denne rækkefølge: 
- 1. august: Krav om test på ungdoms- og voksenuddannelser op-

hæves. Krav om test på efterskoler mv. overgår til en opfordring.  

- 1. september: Opfordring til test for ansatte i dagtilbud ophæves. 

- 1. oktober: Opfordring til test i grundskolen og på efterskoler 

mv. ophæves. 

 

Test set-up på ungdoms- og voksenuddannelser fortsætter indtil 1. au-

gust, såfremt der er aktivitet på skoler og institutioner, hvorefter det af-

vikles. Det kommunale testspor opretholdes på grundskoler, ligesom 

efterskoler og frie fagskoler skal stille testkapacitet til rådighed indtil 1. 

oktober.   

 

Læs aftalen som gælder fra 11. juni 2021 her (justitsministeriet.dk). 

 

Opmærksomhed om falsk dokumentation for COVID-19 test 

Uddannelsesinstitutioner, foreninger og sektorpartnerskaber er den 29. 

maj 2021 gjort opmærksom på risikoen for snyd med coronapas. Snyd 

kan fx bestå af falsk dokumentation for undtagelse fra testkravet eller 

ændret tidspunkt og/eller udfald af et testsvar. Snyd med et testsvar 

el.lign. betragtes som dokumentfalsk og er derfor strafbart.  

 

Der opfordres til at elever, kursister og deltagere informeres herom, samt 

at der så vidt muligt foretages kontrol med et negativt testsvar via sund-

hedsmyndighedernes app ”Coronapas” eller ”MinSundhed”, der begge 

indeholder elementer, som beskytter mod kopiering. 

 

Se politiets omtale af gymnasieelever sigtet for at forfalske coronapas her 

(politi.dk) 

 

Aftale med Falck Danmark A/S om transport af elever, kursister, 

deltagere eller ansatte 

Der er indgået aftale med Falck om transport af elever, kursister, deltage-

re eller ansatte på ungdoms- og voksenuddannelser samt frie fagskoler 

og efterskoler, der er testet positiv i en antigentestscreening og ikke efter 

gældende regler (dvs. gående, på cykel eller ved privat kørsel) kan trans-

https://www.justitsministeriet.dk/pressemeddelelse/aftale-om-udfasning-af-restriktioner-fra-11-juni-2021/
https://politi.dk/oestjyllands-politi/nyhedsliste/gymnasieelever-sigtet-for-at-forfalske-coronapas/2021/06/04
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portere sig fra uddannelsesinstitutionen til selvisolation og/eller PCR-

test. Transport ved Falck må kun rekvireres i det tilfælde, at anden trans-

port ikke er mulig. 

 

Der henvises til e-mail af 8. juni 2021 sendt til selvejende institutioner 

med udbud af ungdoms- og voksenuddannelser samt frie fagskoler og 

efterskoler, hvori der også er omtale af undtagelse af besøgende under 15 

år fra testkravet. Det gælder eksempelvis yngre søskende, der besøger 

skolen/institutionen i forbindelse med translokation/dimission.  

 

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 lukning og genåbning samt andre særlige re-

striktioner for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. 

på Børne- og Undervisningsministeriets område i forbindelse 

med håndtering af covid-19 (retsinformation.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 (retsinformati-

on.dk).  

 

Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 23 med relevans for 
udbydere af AMU  
Tværgående - ungdoms- og voksenuddannelser  

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

gjort følgende nye eller opdaterede spørgsmål:  

 Hvor længe gælder kravet om mundbind/visir på uddannel-

sesinstitutioner? 

 Hvad er processen ved et positivt testresultat?  

 Hvilke krav er der forbundet med teststrategien for genåbning 

af ungdoms- og voksenuddannelser? 

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

tet med ny corona-virus? 

 

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

senuddannelser 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 9/6 kl. 9:57 

Mundbind 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1137
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1137
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1137
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1137
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1136
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1136
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1136
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1136
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
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19
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Hvor længe gælder kravet om mundbind/visir på uddannelsesinstitutioner?  

Selvpodning under supervision 

Hvad er processen ved et positivt testresultat? 

Test 

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

dannelser? 

Symptomer og håndtering af smitte 

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

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lisbeth Bang Thorsen 

Kontorchef 

Direkte tlf. +45 20 12 96 71 

lisbeth.bang.thorsen@stukuvm.dk 


