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Til udbydere af FGU 

 

   

 

Nyhedsbrev til udbydere af FGU ifm. COVID-19 (uge 18) 

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 29. april kl. 13:00 til 6. maj kl. 13:00. 

 

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  

 

Ny aftale om yderligere genåbning 

Regeringen er sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Fol-

keparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Li-

beral Alliance og Alternativet blevet enige om at åbne yderligere som led 

i den gradvise åbning af Danmark. På Børne- og Undervisningsministeri-

ets område indebærer aftalen fra den 6. maj 2021: 

 

 Fuldt fremmøde for elever i 5.-8. klasse i grundskolen. 

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


 2 

 Fuldt fremmøde for afgangselever i grundskoler samt på ung-
doms- og voksenuddannelser samt fuld fremmøde for elever 
på erhvervsuddannelserne.  

 Der er ikke længere særlige restriktioner i Københavns By, 
Københavns Omegn samt Øst- og Nordsjælland. 

 Lempelserne sker ved overholdelse af øvrige gældende restrik-
tioner og anbefalinger. 

Af aftalen fremgår det desuden, at ikke-afgangselever i ungdoms- og 

voksenuddannelser kan møde med 100 procent fysisk fremmøde pr. 

21. maj 2021.  

 

Der vil frem til sommerferien være mulighed for, at skoler og institu-

tioner kan benytte sig af omlagt undervisning. 

  

Børne- og Undervisningsministeriet vil snarest udstede de nødven-

dige bekendtgørelser for genåbningen. Aftalen om yderligere genåb-

ning kommer som opfølgning på rammeaftale om plan for yderligere 

genåbning af Danmark af 22. marts 2021. 

 

Læs hele aftalen om yderligere genåbning på Justitsministeriets hjem-

meside (jm.dk)  

 
Opdaterede retningslinjer 

De generelle COVID-19 retningslinjer for grundskoler og ungdoms- og 

voksenuddannelser samt retningslinjer om COVID-19 test er den 4. maj 

2021 blevet opdateret i overensstemmelse med aftale om yderligere gen-

åbning, jf. ovenfor.   

 

Retningslinjerne kan læses her (uvm.dk). 
 

De generelle COVID-19 retningslinjer for grundskoler og ungdoms- og 

voksenuddannelser er den 30. april 2021 blevet opdateret på baggrund af 

tilpasning af model for automatisk nedlukning. Der er foretaget justerin-

ger i afsnittet om ”Automatisk lokal nedlukning ved høj incidens på hhv. 

sogne- og kommuneniveau”: 

        Incidensgrænserne, der afgør den automatiske nedlukning i kom-

muner og sogne, er øget 

        Der er tilføjet afsnit om, at Styrelsen for Patientsikkerhed i sam-

arbejde med kommunen vurderer, om påbud for konkrete skoler 

og institutioner, der ikke er i direkte risiko for påvirkning af 

smitte, skal ophæves.   

        Der er tilføjet afsnit om mulighed for at tage elever ind til uden-

dørs undervisning 

        Der er tilføjet afsnit om, hvilke retningslinjer, som uddannelses-

institutioner, der har været lukket ned i mere end 2 uger ud af se-

neste de 4 uger, kan modtage elever under særlige forholdsregler.  

https://www.justitsministeriet.dk/pressemeddelelse/ny-aftale-om-yderligere-genaabning/
https://www.justitsministeriet.dk/pressemeddelelse/ny-aftale-om-yderligere-genaabning/
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
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Retningslinjerne kan læses her (uvm.dk). 
 

Seneste udstedt bekendtgørelser på Børne- og Undervisningsministeriets område 

Der er udstedt bekendtgørelser om:  

 

        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 (VPAC-be-

kendtgørelsen). 

 

Bekendtgørelse om restriktioner for lokaler og lokaliteter m.v. kan læses 

her (retsinformation). 

 

       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 afcovid-19. 

 

Bekendtgørelse om lukning og genåbning m.v. kan læses her (retsinfor-

mation).   

 
Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 18 med relevans for instituti-

oner med FGU 

 

Erhvervsuddannelser  

På siden Erhvervsuddannelser er der offentliggjort følgende nye eller op-

daterede spørgsmål:  

 Hvilke prøver aflyses på erhvervsuddannelserne? 

 Hvilke prøver afholdes fortsat på erhvervsuddannelserne uan-

set prøveaflysningen og eventuelt nedlukning? 

 

Se de nye eller opdaterede spørgsmål om erhvervsuddannelser her 

(uvm.dk) 

 

Tværgående - ungdoms- og voksenuddannelser  

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

gjort følgende nye eller opdaterede spørgsmål:  

 

 Hvilke regler gælder om dataansvar og behandling af personop-

lysninger ved indkøb af it-systemer? 

 Hvilke regler gælder om GDPR og håndtering af testresultater? 

 Hvilke arrangementer bør aflyses i dagtilbud, på grundskoler, fri-

tidstilbud og ungdoms- samt voksenuddannelser? 

 Hvornår er det aktuelt at mødes i trivselsgrupper?  

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/2021/759
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/805
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/uddannelser-til-unge/erhvervsuddannelser
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/uddannelser-til-unge/erhvervsuddannelser
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 Må elever, kursister og deltagere med særlige sociale, pædagogi-

ske eller behandlingsmæssige behov, som lige nu modtager un-

dervisning med fysisk fremmøde på skolen eller institutionen, 

deltage i undervisning sammen med deres stamklasse, som har 

50 procents fremmøde? 

 Skal der åbnes fra den 6.maj 2021, hvis skolen/institutionen på 

det tidspunkt ikke er klar til at efterleve de sundhedsfaglige ret-

ningslinjer? 

 Hvilke elever, kursister og deltagere har stadig begrænset frem-

møde? 

 Hvilke elever, kursister og deltagere kan yderligere møde frem 

fra den 6. maj? 

 Hvilke muligheder er der for undervisning ved en længere nedluk-

ningsperiode? 

 Hvornår og hvem vurderer om et påbud skal ophæves? 

 Hvilke grænseværdier skal sogne, som nedlukkede inden den 30. 

april forholde sig til i forhold til at kunne genåbne igen? 

 Hvornår skal en kommune meddele påbud om nedlukning i sogne 

eller hele kommunen, og hvem er omfattet? 

 

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:  

 Hvilke uddannelsestyper er medregnet i den elevaktivitet, som 

ministeriet har lagt til grund for fordelingen af testtilskuddet på 

80 mio. kr.? 

 

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

 

Særligt om lokale nedlukninger 

På siden Særligt om lokale nedlukninger er der offentliggjort følgende 

nye eller opdaterede spørgsmål: 

 

 Kan der fortsat organiseres udendørs undervisning? 

 Er der krav til organisering af udendørs undervisning? 

 Er der begrænsninger i forhold til, hvilke udendørsaktiviteter 

skoler og institutioner må arrangere? 

 Hvornår er det aktuelt at mødes i trivselsgrupper?  

 Hvilke muligheder er der for undervisning ved en længere 

nedlukningsperiode? 

 Hvornår og hvem vurderer om et påbud skal ophæves? 

 Hvilke grænseværdier skal sogne, som nedlukkede inden den 

30. april forholde sig til i forhold til at kunne genåbne igen? 

 Hvornår og hvem vurderer om et påbud skal ophæves? 

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/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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Se de nye eller reviderede spørgsmål om lokale nedlukninger her 

(uvm.dk). 

 
Følgende nye eller reviderede spørgsmål samt tilhørende svar er lagt på 

uvm.dk/corona siden sidste nyhedsbrev: 

 

Spørgsmål og svar  

Erhvervsuddannelser. Opdateret 5/5 kl. 12:12 

Prøver og eksamen 

Hvilke prøver aflyses på erhvervsuddannelserne? 

Hvilke prøver afholdes fortsat på erhvervsuddannelserne uanset prøveaflysningen og even-
tuelt nedlukning? 

Tværgående - ungdoms- og voksenuddannelser. Opdateret 5/5 kl. 16:10 

Selvpodning under supervision 

Hvilke regler gælder om dataansvar og behandling af personoplysninger ved indkøb af it -
systemer? 

Hvilke regler gælder om GDPR og håndtering af testresultater? 

Sociale arrangementer 

Hvilke arrangementer bør aflyses i dagtilbud, på grundskoler, fritidstilbud og ungdoms- 
samt voksenuddannelser? 

Trivselsgrupper 

Hvornår er det aktuelt at mødes i trivselsgrupper?  

Genåbning 

Skal der åbnes fra den 6. maj 2021, hvis skolen/institutionen på det tidspunkt ikke er klar til 
at efterleve de sundhedsfaglige retningslinjer? 

Hvilke elever, kursister og deltagere har stadig begrænset fremmøde? 

Hvilke elever, kursister og deltagere kan yderligere møde frem fra den 6. maj?  

Fremmøde  

Må elever, kursister og deltagere med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige 
behov, som lige nu modtager undervisning med fysisk fremmøde på skolen eller institutio-
nen, deltage i undervisning sammen med deres stamklasse, som har 50 procents fremmøde? 

Hvordan defineres afgangselever på hf-enkeltfag? 

Økonomi og drift. Opdateret  29/4 kl. 15:35 

Hvilke uddannelsestyper er medregnet i den elevaktivitet, som ministeriet har lagt til grund for 
fordelingen af testtilskuddet på 80 mio. kr.? 

Særligt om lokale nedlukninger. Opdateret 5/5 kl. 16:30 

Undervisning 

Kan der fortsat organiseres udendørs undervisning? 

Er der krav til organisering af udendørs undervisning? 

Er der begrænsninger i forhold til, hvilke udendørsaktiviteter skoler og institutioner må ar-
rangere? 

Trivselsgrupper 

Hvornår er det aktuelt at mødes i trivselsgrupper?  

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/saerligt-om-lokale-nedlukninger
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/saerligt-om-lokale-nedlukninger
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/uddannelser-til-unge/fgu
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/uddannelser-til-unge/fgu
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Påbud om nedlukning 

Hvilke grænseværdier skal sogne, som nedlukkede inden den 30. april forholde sig til i for-
hold til at kunne genåbne igen? 

Hvilke muligheder er der for undervisning ved en længere nedlukningsperiode? 

Hvornår og hvem vurderer om et påbud skal ophæves? 

 

Maria Nørby 

Kontorchef 

Kontor for Erhvervsuddannelse og Forberedende Grunduddannelse 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet  

 

 




