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Til udbydere af avu, FVU og OBU 

 

   

 

Nyhedsbrev til udbydere af avu, FVU og OBU ifm. CO-
VID-19 (uge 25) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender et nyhedsbrev til alle udby-

dere af avu, FVU og OBU 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 17. juni kl. 12:30 til 24. juni 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  

Hotline – åbningstider over sommeren 

Corona-hotlinen holder åbent fra kl. 9-12 i uge 26 og 27 (til og med fre-

dag den 9. juli 2021), og kan kontaktes på tlf. 7080 6707. Corona-hotli-

nen åbner i august, hvis der er behov for det.    

 

Spørgsmål vedrørende test og selvpodning under supervision kan rettes 

til ministeriets testrådgivningsenhed. Testrådgivningsenheden holder 

åbent fra kl. 9-14 i uge 26 (til og med fredag den 2. juli 2021), og fra kl. 

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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9-12 i uge 27-30 (mandag til fredag). Testrådgivningsenheden kan kon-

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

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 aflysning af prøver og andre midlertidige for-

anstaltninger vedrørende prøver i forberedende grunduddannelse 

og forberedende voksenundervisning som led i forebyggelsen og 

afhjælpningen i forbindelse med covid-19 (retsinformation.dk). 

 

 Bekendtgørelse om udskydelse af ophævelse af lov om midlerti-

dige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og fol-

kehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til 

forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 (retsin-

formation.dk). 

 

Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 25 med relevans for  
institutioner med avu, FVU og OBU 

Tværgående - ungdoms- og voksenuddannelser  

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

gjort følgende nye eller opdaterede spørgsmål:  

 

 Hvilke restriktioner gælder for skoler og institutioner i rela-

tion til forsamlingsforbud? 

 Hvilke anbefalinger er der til forebyggelse af smittespredning 

herunder bl.a. ventilation og udluftning, hygiejne og rengø-

ring, i dagtilbud, grundskoler og uddannelsesinstitutioner?   

 

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

senuddannelser her (uvm.dk). 

Økonomi og drift  

På siden Økonomi og drift er der offentliggjort følgende nye eller opda-

terede spørgsmål:  

 

 Kompenseres institutionerne for øgede rengøringsudgifter? 

 Hvordan bliver folkeskoler og dagtilbud kompenseret for eks-

tra omkostninger forbundet med COVID-19 i 2021? 

 

Se de nye eller opdaterede spørgsmål om økonomi og drift her (uvm.dk). 

 

mailto:tff@stukuvm.dk
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1338
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1338
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1338
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1338
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1303
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1303
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1303
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1303
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/oekonomi-og-drift
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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 22/6 kl. 13:33 

Forsamlingsforbud 

Hvilke restriktioner gælder for skoler og institutioner i relation til forsamlingsforbud? 

Hygiejne og rengøring 

Hvilke anbefalinger er der til forebyggelse af smittespredning herunder bl.a. ventilation og 
udluftning, hygiejne og rengøring, i dagtilbud, grundskoler og uddannelsesinstitutioner?   

Økonomi og drift. Opdateret 21/6 kl. 13:30 

Rengøring 

Kompenseres institutionerne for øgede rengøringsudgifter? 

Hvordan bliver folkeskoler og dagtilbud kompenseret for ekstra omkostninger forbundet 
med COVID-19 i 2021? 

 

Lisbeth Bang Thorsen 

Kontorchef 

Direkte tlf. +45 2012 9671 

Lisbeth.Bang.Thorsen@stukuvm.dk 
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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