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Til den kommunale forvaltning 

og alle ledere i grundskoler 

   

 

Nyhedsbrev til grundskoler ifm. COVID-19 (uge 25) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender et nyhedsbrev til alle grund-

skoler 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 grundskoler opfordres til 

løbende at holde sig orienteret på uvm.dk. Dette nyhedsbrev medtager 

ændringer fra 17. juni kl. 12:30 til 25. juni kl. 15:00. 

 

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.  

 

Frihedsgrader til håndtering af faglige udfordringer i folkeskolen 

Orienteringsbrev til kommunalbestyrelserne om eksisterende og 

udvidede frihedsgrader til håndtering af faglige udfordringer i fol-

keskolen  

Der er den 25. juni 2021 udsendt et orienteringsbrev til alle kommunal-

bestyrelser om eksisterende og udvidede frihedsgrader til håndtering af 

faglige udfordringer i folkeskolen.  

 

I brevet gøres opmærksom på, at folkeskoleloven giver kommuner og 

skoler vide muligheder for i det kommende skoleår at tilrettelægge en un-

dervisning og en skoledag, der kan imødegå faglige udfordringer hos ele-

verne. 

 

Brevet indeholder ligeledes en orientering om udstedelsen af Bekendtgø-

relse nr. 1350 af 22. juni 2021 om håndtering af faglige udfordringer hos elever i fol-

keskolen i forbindelse med foranstaltninger mod covid-19 i skoleåret 2021/22.  

 

Bekendtgørelsen giver kommuner og skoler mulighed for at gøre brug af 

en række udvidede frihedsgrader fra corona-perioden fra begyndelsen af 

det kommende skoleår. Bekendtgørelsen gælder fra den 1. august 2021 

og ophæves sammen med den såkaldte nødlov den 16. november 2021. 

 

Brevet kan findes ved at følge dette link (uvm.dk). 

Digitale gæstelærerforløb 

Ny inspiration i det nye skoleår: Sådan kan du anvende digitale 

gæstelærerforløb  
 
Børne- og Undervisningsministeriet har lanceret de første digitale gæste-
lærerforløb – og flere spændende forløb kommer til i løbet af juni. På 
emu.dk er der således 30 nye digitale gæstelærerforløb klar til brug i 
grundskolen efter sommerferien.  
 
Gæstelærerforløbene inviterer anerkendte fagpersoner og kendte dan-
skere ind i klasseværelset, hvor de formidler et fagligt tema, så der skabes 
motivation, nysgerrighed og viden hos både elever og lærere. Forløbene 
kan anvendes både ved undervisning med fysisk tilstedeværelse og ved 
virtuel undervisning, og der er udviklet forløb til en lang række fag både i 
indskoling, på mellemtrinnet og i udskolingen. 

 

Som lærer i grundskolen har du mulighed for at deltage i et webinar, 

hvor undervisere fra Københavns Professionshøjskole og VIA Univer-

sity College introducerer til gæstelærerforløbene. Hvert forløb består af 

enten videoer eller podcast med gæstelærerne samt en lærervejledning, 

som du kan blive inspireret af. Men hvordan kan det konkret gøres? Få 

introduktion og gode idéer på webinaret. 

mailto:tff@stukuvm.dk
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1350
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1350
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1350
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://emu.dk/grundskole/corona-gode-raad-til-undervisning/digitale-gaestelaererforloeb?b=t5-t3834
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Tilmelding til webinaret kan ske via følgende link:  

 

Webinar: Introduktion til Digitale gæstelærerforløb i grundskolen 

Tirsdag d. 3. august kl. 9-10.  -  https://www.tilmeld.dk/g030821 

Senest udstedte bekendtgørelser på Børne- og Undervisningsmini-

steriets område 

Nedenfor findes link til den senest udstedte bekendtgørelse på Børne- og 

Undervisningsministeriets område som følge af COVID-19.  

 

 Bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever 

i folkeskolen i forbindelse med foranstaltninger mod covid-19 i 

skoleåret 2021/22 (retsinformation.dk). 

 

 Bekendtgørelse om midlertidig mulighed for fleksibilitet som led 

i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 ved 

folkeskolens mundtlige prøver for elever, der er udeblevet eller 

bortvist fra en prøve i prøveterminen maj/juni 2021 samt elever, 

der skal til omprøve (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 24 med relevans for  
grundskoler 
 

Følgende nye eller reviderede spørgsmål samt tilhørende svar er lagt på 

uvm.dk/corona siden sidste nyhedsbrev: 
 

Spørgsmål og svar  

Grundskolen. Opdateret 22/6 kl. 13.33 

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?   

Tværgående - ungdoms- og voksenuddannelser. Opdateret 22/6 kl. 13:33 

Forsamlingsforbud 

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

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? 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tilmeld.dk%2Fg030821&data=04%7C01%7CMBRI%40ramboll.com%7Ce3bece26bbf44b41a53808d931bd49f6%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C0%7C0%7C637595511343413985%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=okWrfCrHRcXGdL%2Fdt19unsNd1OOMjg29Sbnnfczfoms%3D&reserved=0
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1350
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1350
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1350
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1337
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1337
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1337
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1337
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1337
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/grundskolen
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen
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Med venlig hilsen 

 
Janne Steensgaard Samuelsson  
Kontorchef  
Center for Folkeskole og Forberedende Grunduddannelse  
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
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