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Til udbydere af avu, FVU og OBU 

 

   

 

Nyhedsbrev til udbydere af avu, FVU og OBU ifm. COVID-19 

(uge 19/20) 

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 6. maj kl. 13:00 til 20. maj kl. 13:30. 

 

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  

 

Ny aftale om yderligere genåbning 

Der er indgået en bred politisk aftale om yderligere genåbning pr. 21. maj 

2021. På børne- og undervisningsområdet er der indgået aftale om:  

 100 pct. fysisk fremmøde for alle ikke-afgangselever på ungdoms- og 

voksenuddannelser, herunder FGU. 

 100 pct. fysisk fremmøde for elever, der tager korte kurser på efter-

skoler og frie fagskoler. 

 Genåbning for indtægtsdækket virksomhed på ungdoms- og voksen-

uddannelser.  

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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Lempelserne sker forsat under forudsætning af overholdelse af de gæl-

dende sundhedsfaglige retningslinjer fx om afstand, forbud/anbefaling 

mod af blande elever, anbefaling/krav om test mv. 

 

Det fremgår også af aftalen, at Sundhedsstyrelsen er ved at opdatere an-

befalingerne for sociale arrangementer og socialt samvær, så de bliver ju-

steret i forhold til den gradvise genåbning. Der vil blive udstedt nye anbe-

falinger, som muliggør afholdelse af arrangementer med overnatning, her-

under lejrskoler mv., i dagtilbud mv., på grundskoler (herunder efterskoler 

mv.), fritidstilbud (SFO og klub mv.), ungdoms- og voksenuddannelser, 

videregående uddannelser samt arrangementer i det frivillige idræts- og 

foreningsliv. 

 

Aftalepartierne er desuden enige om, at der skal ske en ensretning af vide-

reførte retningslinjer og restriktioner på tværs af alle områder, herunder 

børne- og undervisningsområdet. Det er også aftalt, at der skal udarbejdes 

en udfasningsplan af gældende restriktioner, herunder at forholdene i 

dagsinstitutioner, skoler og på uddannelsesinstitutionerne skal normalise-

res.  

 

Aftale om yderligere genåbning kan læses her (jm.dk). 

 

Nye retningslinjer for fejring af uddannelsesafslutning 

Der er opstillet et sæt af retningslinjer for fejring af uddannelsesafslut-

ning på skoler og uddannelsesinstitutioner, som gør det muligt at afholde 

uddannelsesafslutninger på en sundhedsmæssig forsvarlig måde. Fejrin-

ger af uddannelsesafslutninger kan ske efter følgende retningslinjer: 

 Fejringer af uddannelsesafslutning, translokationer, dimissioner mv. 

på grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser, som foregår 

indendørs med siddende gæster, kan gennemføres med op til 500 

personer.  

 Ved fejringer på skoler og institutioner vil gældende retningslinjer for 

test skulle følges for deltagerne. 

 For private arrangementer, der finder sted i forbindelse med uddan-

nelsesafslutning, eksempelvis studenterkørsel, gælder en kraftig op-

fordring til test.  

 

De nye retningslinjer kan læses her (uvm.dk) 

 
Opdaterede retningslinjer 

De generelle retningslinjer for ungdoms- og voksenuddannelser samt ef-

terskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler er blevet 

justeret i overensstemmelse med aftale om yderligere genåbning pr. 21. 

maj 2021.   

 

De generelle retningslinjer kan læses her (uvm.dk). 

 

https://www.justitsministeriet.dk/pressemeddelelse/aftale-om-genaabning-pr-21-maj-2021/
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
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Opdaterede testretningslinjer 

Retningslinjer for COVID-19-test er den 7. maj 2021 blevet justeret. Der 

er tale om en mindre justering, der medfører, at man kun betragtes som 

immun i 14 til 180 dage efter en positiv PCR-test (dvs. ikke efter en posi-

tiv antigentest). 

 

Testretningslinjerne kan læses her (uvm.dk).  
 

Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 19/20 med relevans for insti-

tutioner med avu, FVU og OBU 

 

Tværgående - ungdoms- og voksenuddannelser  

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

gjort følgende nye eller opdaterede spørgsmål:  

 

 Hvordan skal uddannelsesinstitutioner forholde sig til undervis-

ning i idræt og musik på ungdoms- og voksenuddannelser? 

 I hvilke situationer og under hvilke betingelser må skoler og in-

stitutioner på ungdoms- og voksenuddannelser lade elever og 

kursister deltage på valghold uden for stamklassen? 

 Hvilke elever, kursister og deltagere kan møde frem fra den 21. 

maj? 

 Hvilke anbefalinger gælder for børn, elever, kursister og deltagere, 

der rejser til udlandet? 

 Hvis en elev, kursist eller deltager er fraværende på grund af selviso-

lation efter en udlandsrejse, skal skolen/uddannelsesinstitutionen så 

give den pågældende nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse? 

 Hvornår kan børn og elever fremmøde i dagtilbud mv., skolen eller 

uddannelsesinstitutionen efter indrejse i Danmark? 

 Kan dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner, som ikke er om-

fattet af testkrav, bede forældre til et barn eller bede en elev eller 

medarbejder om oplysninger om, hvorvidt der er foretaget en test? 

 Må dagtilbud mv., skolen eller uddannelsesinstitutionen afvise at 

modtage børn og unge, der er nære kontakter, men som ikke følger 

sundhedsmyndighedernes anbefaling om at blive hjemme, samt 

børn og unge som ikke overholder kravet om og opfordringen til 

test og isolation efter hjemkomst fra rejser? 

 Skal skolen/institutionen tilbyde test i forbindelse med en 

mundtlig eller skriftlig eksamen? 

 Hvor længe gælder kravet om mundbind/visir på uddannelsesin-

stitutioner? 

 Kan nødundervisning iværksættes selvom skolen som udgangs-

punkt er overgået til almindelig undervisning? 

 Hvem er forpligtet til at føre patientjournal i forbindelse med 

undersøgelse for COVID-19 på skoler/institutioner? 

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
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Se de nye eller opdaterede tværgående spørgsmål om ungdoms- og vok-

senuddannelser her (uvm.dk) 

 

Almen VEU (OBU, FVU og avu) 
På siden Almen VEU (OBU, FVU og avu) er der offentliggjort følgende 

nye eller opdaterede spørgsmål:  

 Er det muligt at visitere online til Ordblindeundervisning for 

voksne? 

 Hvordan forholder VUC-institutionerne sig, hvis de ikke kan 

overholde anbefalinger om afstand for enkeltfagskursister på 

grund af begrænset lokalekapacitet? 

Se de nye eller reviderede spørgsmål om almen VEU her (uvm.dk). 

 

Særligt om lokale nedlukninger 

På siden Særligt om lokale nedlukninger er der offentliggjort følgende 

nye eller opdaterede spørgsmål: 

 Hvornår skal en kommune meddele påbud om nedlukning i 

sogne eller hele kommunen, og hvem er omfattet? 

 Hvordan defineres elever, kursister og deltagere med særlige 

behov, som er undtaget fra nedlukning? 

 Hvem vurderer, om en elev/kursist/deltager har ”særlige be-

hov”? 

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  

Almen VEU (OBU, FVU og avu). Opdateret 20/5 kl. 11:15 

Ordblindeundervisning 

Er det muligt at visitere online til Ordblindeundervisning for voksne? 

Fremmøde 

Hvordan forholder VUC-institutionerne sig, hvis de ikke kan overholde anbefalinger om af-
stand for enkeltfagskursister på grund af begrænset lokalekapacitet? 

Tværgående - ungdoms- og voksenuddannelser. Opdateret 19/5 kl. 14:25 

Fremmøde 

Hvordan skal uddannelsesinstitutioner forholde sig til undervisning i idræt og musik på 
ungdoms- og voksenuddannelser? 

I hvilke situationer og under hvilke betingelser må skoler og institutioner på ungdoms- og 
voksenuddannelser lade elever og kursister deltage på valghold uden for stamklassen?  

Genåbning 

Hvilke elever, kursister og deltagere kan møde frem fra den 21. maj? 

Rejser til udlandet 

Hvis en elev i grundskolen har været i udlandet og derfor skal blive hjemme, tæller der så 
som ulovligt fravær fra skolen? 

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/uddannelser-til-voksne/almen-veu
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
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19
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Hvilke anbefalinger gælder for børn, elever, kursister og deltagere, der rejser til udlandet? 

Hvis en elev, kursist eller deltager er fraværende på grund af selvisolation efter en udlands-
rejse, skal skolen/uddannelsesinstitutionen så give den pågældende nødundervisning uden 
fysisk tilstedeværelse? 

Hvornår kan børn og elever fremmøde i dagtilbud mv., skolen eller uddannelsesinstitutio-
nen efter indrejse i Danmark? 

Symptomer og håndtering af smitte 

Kan dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner, som ikke er omfattet af testkrav, bede 
forældre til et barn eller bede en elev eller medarbejder om oplysninger om, hvorvidt der er 
foretaget en test? 

Må dagtilbud mv., skolen eller uddannelsesinstitutionen afvise at modtage børn og unge, 
der er nære kontakter, men som ikke følger sundhedsmyndighedernes anbefaling om at 
blive hjemme, samt børn og unge som ikke overholder kravet om og opfordringen til test 
og isolation efter hjemkomst fra rejser? 

Test 

Skal skolen/institutionen tilbyde test i forbindelse med en mundtlig eller skriftlig eksamen?  

Mundbind 

Hvor længe gælder kravet om mundbind/visir på uddannelsesinstitutioner? 

Nødundervisning 

Kan nødundervisning iværksættes selvom skolen som udgangspunkt er overgået til alminde-
lig undervisning? 

Selvpodning under supervision 

Hvem er forpligtet til at føre patientjournal i forbindelse med undersøgelse for COVID-19 
på skoler/institutioner? 

Særligt om lokale nedlukninger. Opdateret 20/5 kl. 10:52 

Trivselsgrupper 

Hvornår er det aktuelt at mødes i trivselsgrupper?  

Påbud om nedlukning 

Hvornår skal en kommune meddele påbud om nedlukning i sogne eller hele kommunen, og 
hvem er omfattet? 

Undtagelser fra nedlukning 

Må en uddannelsesinstitution gennemføre virksomhedsforlagt undervisning med fysisk 
fremmøde, når et sogn eller en kommune er nedlukket? 

Hvilke certifikatkurser kan afholdes med fysisk tilstedeværelse på skolen, selvom et sogn el-
ler en kommune er nedlukket? 

Hvordan defineres elever, kursister og deltagere med særlige behov, som er undtaget fra 
nedlukning? 

Hvem vurderer, om en elev/kursist/deltager har 'særlige behov’? 

 

Med venlig hilsen 

 

Lisbeth Bang Thorsen 

Kontorchef 

Direkte tlf. +45 2012 9671 

Lisbeth.Bang.Thorsen@stukuvm.dk 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet  

 




