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Kære alle 

 

Onsdag præsenterede regeringen sammen med et flertal af Folketingets 

partier det næste skridt i genåbningen. Den kommende genåbning om-

fatter afgangselever i Nord- og Vestjylland og alle uddannelser på Born-

holm. Det stemmer overens med, hvad indsatsgruppen, herunder sund-

hedsmyndigheder, har anbefalet. 

 

Desværre gør smittetrykket og COVID-19-mutationer vejen tilbage til en 

normal hverdag for børn, elever og ansatte i børne- og undervisningssek-

toren længere, end vi alle havde håbet på. Men lempelse af restriktioner 

og genåbningen af skoler og uddannelsesinstitutioner skal ske 

sundhedsmæssigt forsvarligt, og derfor lytter regeringen til de anbefalin-

ger, der kommer fra indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne. 

 

Det betyder, at marts kan blive endnu en svær måned for mange børn og 

unge. Med aftalen om trivsel og faglighed indgået af alle Folketingets 

partier bliver det muligt at etablere faste trivselsgrupper med op til fire 

elever og en lærer, underviser eller pædagog, der kan mødes udenfor. Det 

er ikke det samme som en almindelig skoledag, men kan være en hjælp til 

de elever, der mistrives.  

 

Derudover bør sårbare elever, kursister og deltagere fortsat møde fysisk 

frem på deres skole eller institution frem for at være derhjemme. Jeg vil 

stærkt opfordre til, at I udnytter den mulighed.  

 

Hvis smitten udvikler sig som forudset, vil vi omkring den 15. marts 

forholde os til, hvorvidt det er muligt at åbne yderligere. Og igen den 6. 

april kan endnu flere forhåbentlig følge med – igen med forbehold for 

smitteudviklingen.  

 

Med genåbningen – både den nuværende og den, der kommer - følger en 

massiv testindsats for både elever fra 12 år og op og ansatte. Testindsat-

sen er et vigtigt supplement til de smitteforebyggende tiltag, vi allerede 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/feb/210218-nye-indsatser-skal-styrke-faglighed-og-trivsel
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kender. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at kontrollere smitten mest mu-

ligt, og her er det afgørende, at I bakker op om testindsatsen. Alt funge-

rer nok ikke perfekt fra første dag, men alle gør deres bedste for at få 

kapaciteten op, gøre testkapaciteten tilgængelig der, hvor genåbningen 

sker, og få de nye og mere skånsomme test ud til børn og unge.  

 

Med brevet her følger en oversigt over, hvor I kan finde hjælp og rele-

vant information. Følg fremover også med på uvm.dk/genåbning, som 

løbende opdateres med veje til ny information om genåbning og test.  

 

Vi følger naturligvis udviklingen tæt, for en ting er sikker: Vi holder ikke 

børn og unge derhjemme en dag mere end nødvendigt. 

 

Fremover holder vi selvfølgelig fast i vores gode og konstruktive dialog 

med jer gennem sektorpartnerskaberne, for det har gjort og gør stadig 

indsatsen mod corona langt mere effektiv. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/genaabning-og-test


Information om genåbning og test på  
børne- og undervisningsområdet

I den kommende tid vil der forhåbentlig ske meget på børne- og undervisningsområdet, hvad angår genåbning og test. 
Derfor er der samlet henvisninger til centrale hjemmesider, som løbende formidler de senest opdaterede informationer om 
genåbning og test.  

Fremover vil du kunne finde en opdateret oversigt over links på uvm.dk/genåbning.

Du er velkommen til at videreformidle dette informationsark eller linket uvm.dk/genåbning til ansatte, forældre og elever.

Hvem er omfattet af genåbningen fra den 28. februar?
I landsdelene Vestjylland og Nordjylland kan
• alle afgangselever i grundskoler samt på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser komme tilbage hver anden uge. 

For afgangseleverne på ungdoms- og voksenuddannelser er der fuldt fremmøde på kostafdelingen.  

• efterskoler, frie fagskoler samt kostafdelinger på fri- og privatskoler genåbne med fuldt fremmøde. 

Afgangselever omfatter grundskolens 9. og 10. klasse, de gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser, almen voksen- og 
efteruddannelse, FGU samt AMU-kurser. 

På Bornholm kan 
• grundskoler (alle klassetrin), efterskoler og klubtilbud genåbnes.

• alle øvrige uddannelser, herunder ungdoms- og voksenuddannelse genåbnes. 

Læs mere på uvm.dk/genåbning.

Hvem skal testes og hvordan? 
Forudsætningen for genåbningen i de berørte områder er, at både elever og ansatte løbende lader sig teste for COVID-19. 

På folkeskoler samt privat- og friskoler opfordres elever over 12 år og ansatte kraftigt til at blive testet to gange om ugen. 
På efterskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser er det et krav, at elever og ansatte bliver testet to gange om ugen for 
at kunne møde fysisk frem. 

På coronasmitte.dk kan du se kort over teststeder.

Følg også med på de enkelte institutioners hjemmesider.

Har du spørgsmål? 
På uvm.dk/corona er der samlet spørgsmål og svar om alt fra test, fravær og eksamen på Børne- og Undervisningsministe-
riets område. Informationerne opdateres løbende, og du kan se, hvornår de enkelte svar er opdateret.

Hvor kan jeg finde de gælde retningslinjer og vejledninger?
Retningslinjerne for hvert område meldes løbende ud på uvm.dk/corona.  

Vil du tale med en medarbejder? 
Du kan kontakte Børne- og Undervisningsministeriets corona-hotline, hvis du har spørgsmål til håndtering af COVID-19 på 
børne- og undervisningsområdet. Find telefonnumre og åbningstider på uvm.dk. 

Her kan du også se, hvordan du kommer i kontakt med andre myndigheders hotlines. 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/genaabning-og-test
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/genaabning-og-test
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/genaabning-og-test
https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/kort-over-covid-19-testcentre
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/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar

