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Til udbydere af FGU  

 

   

 

Nyhedsbrev til udbydere af FGU ifm. COVID-19 (uge 24) 

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 10. juni kl. 12:30 til 17. 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  

Nye versioner af retningslinjer 

I forlængelse af sidste uges politisk aftale om udfasning af restriktioner er 

der offentliggjort nye versioner af følgende retningslinjer:  

 

- Generelle retningslinjer for ungdoms- og voksenuddannelser pr. 
14. juni 2021 

- Retningslinjer for covid-19-test pr. 14. juni 2021 

- Retningslinjer for covid-19-test pr. 1. august 2021 

 

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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Se de nye versioner af retningslinjer 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 

restriktioner for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner 

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

delse 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 (retsinfor-

mation.dk).  

 

Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 24 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:  

 

 Er der særlige retningslinjer for sommeraktiviteter såsom lejr-

ture, kolonier mv. arrangeret af skoler, institutioner, klub- og 

fritidstilbud mv. på Børne- og Undervisningsområdet?  

 Hvilke restriktioner og anbefalinger gælder fra 14. juni 2021 

for afholdelse af uddannelsesfejringer for eksempel sidste 

skoledag, translokation, dimission mv.? 

 Er der fortsat restriktioner eller anbefalinger for benyttelse og 

drift af kantiner? 

 Hvornår udfases test på børne- og undervisningsområdet? 

 Hvilke restriktioner og anbefalinger er ophævet fra den 14. 

juni? 

 Hvilke anbefalinger gælder for sociale arrangementer samt 

faglige- og styringsmæssige aktiviteter? 

 

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: 
 

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/2021/1253
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1253
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1253
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1253
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1252
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1252
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1252
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1252
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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Spørgsmål og svar  

Tværgående - ungdoms- og voksenuddannelser. Opdateret 17/6 kl. 8:50 

Er der særlige retningslinjer for sommeraktiviteter såsom lejrture, kolonier mv. arrangeret af 
skoler, institutioner, klub- og fritidstilbud mv. på Børne- og Undervisningsområdet?  

Hvilke restriktioner og anbefalinger gælder fra 14. juni 2021 for afholdelse af uddannelses-
fejringer for eksempel sidste skoledag, translokation, dimission mv.?  

Er der fortsat restriktioner eller anbefalinger for benyttelse og drift af kantiner? 

Hvornår udfases test på børne- og undervisningsområdet? 

Hvilke restriktioner og anbefalinger er ophævet fra den 14. juni?  

Hvilke anbefalinger gælder for sociale arrangementer samt faglige- og styringsmæssige akti-
viteter? 

 

Med venlig hilsen 

Kontorchef Christine Lindrum Iversen 
Center for Folkeskole og Forberedende Grunduddannelse 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet  
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