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Til udbydere af FGU 

 

   

 

Nyhedsbrev til udbydere af FGU ifm. COVID-19 (uge 23 
version 2) 

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 3. juni kl. 13:00 til 10. juni kl. 16:30. 

 

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, Li-

beral Alliance samt Alternativet blevet enige om en plan for udfasning af 

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

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

som opfølgning på Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark af 

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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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 voksenud-

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

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 væ-

ret 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. august, 

såfremt der er aktivitet på skoler og institutioner, hvorefter det afvikles. 

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). 

 

Tilbagevenden efter at være testet positiv for COVID-19 

På given foranledning gøres opmærksom på, at elever på institutioner, 

som er omfattet af testkrav, tidligst kan vende tilbage 14 dage, efter de er 

blevet testet positive. Dokumentation for et positivt undersøgelsesresul-

tat skal være foretaget ved PCR-test for covid-19 og skal på fremvis-

ningstidspunktet være mindst 14 dage gammelt. Elever skal dog samtidig 

have endt deres sygdomsforløb, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer.  

 

Elever har således ikke mulighed for at møde fysisk op på institutionen i 

den mellemliggende periode til trods for, at eleven kan ophæve sin isola-

tion med henvisning til Sundhedsstyrelsens retningslinjer, da eleven hver-

ken vil kunne fremvise et negativt covid-19 testresultat (vil fortsat teste 

positivt pga. inaktiv virus) eller er undtaget fra testkravet (sker først 14 

dage efter det positive testsvar). 

 

https://www.justitsministeriet.dk/pressemeddelelse/aftale-om-udfasning-af-restriktioner-fra-11-juni-2021/


 3 

Det afgørende er, om der gælder et testkrav, og om eleven er omfattet 

heraf.  

 

Sundhedsstyrelsens publikation om ”Håndtering af smitte med COVID-

19” på grundskole, ungdoms, voksen- og videregående uddannelser kan 

læses her (sst.dk).  

 

Initiativer til at fremme trivsel 

Regeringen har sammen med et bredt flertal af Folketingets partier ind-

gået aftale om en sommer- og erhvervspakke. Som en del af aftalen af-

sættes der 41 millioner kroner til trivselsaktiviteter som eksempelvis som-

merferieaktiviteter, lejrskoler, åben skole-aktiviteter, ekskursioner eller 

lignende. Midlerne udmøntes til kommunerne, fri- og privatskoler, efter-

skoler og frie fagskoler. 

 

Se hele den nye aftale om en sommer- og erhvervspakke her (uvm.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, delta-

gere 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-

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 ef-

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

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Retningslinje---Haandtering-af-smitte-uddannelser
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/jun/210604-41-mio--kr--til-at-fremme-trivslen-hos-til-boern-og-unge
https://politi.dk/oestjyllands-politi/nyhedsliste/gymnasieelever-sigtet-for-at-forfalske-coronapas/2021/06/04
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år fra testkravet. Det gælder eksempelvis yngre søskende, der besøger 

skolen/institutionen i forbindelse med translokation/dimission.  

 

Ændret frist for anvendelse af tilskud til faglige udfordringer m.v. 

På given foranledning gøres opmærksom på, at fristen for anvendelse af 

tilskud til håndtering af faglige udfordringer m.v. givet med aftale af 18. 

februar 2021 til elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og 

voksenuddannelser er ændret fra udgangen af juli 2021 til udgangen af 

december 2021. Det er besluttet i forbindelse med aftalen om håndtering 

af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og vok-

senuddannelser af 1. juni 2021. Bemærk, at midlerne skal anvendes inden 

for formålene givet med aftalen af 18. februar 2021. 

 

Aftaler om at afsætte midler og ændret frist for anvendelse af midler 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 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 (retsinforma-

tion.dk).  

 

Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 23 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 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). 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/jun/210601-flere-frihedsgrader-og-295-mio-skal-understoette-et-fagligt-loeft-i-2021
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
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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 9/6 kl. 9:57 

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? 

 

Christine Lindrum Iversen 

Kontorchef 
Center for Folkeskole og Forberedende Grunduddannelse 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet  

 

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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