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Til udbydere af FGU  

 

   

 

Nyhedsbrev til udbydere af FGU ifm. COVID-19 (uge 8) 

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 11. februar kl. 8.00 til og med 1. marts kl. 7.00. 

 

 

Du kan løbende finde information fra  

Børne- og Undervisningsministeriet her:  

 

- Spørgsmål og svar  

- Hotline og hjælp  

- Udsendte breve om COVID-19  

- Nyheder og lovgivning  

 

 

 

Nyt fra sundhedsmyndighederne  

Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for skoler og 

uddannelsesinstitutioner m.v. i forbindelse med håndtering af covid-19 

Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktio-

ner for skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. i forbindelse med håndte-

ring af covid-19 er udstedt 27. februar 2021 med ikrafttræden 28. februar 

2021. Bekendtgørelsen regulerer nu også spørgsmålet om test i forbin-

delse med undervisning med fysisk fremmøde.  

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/boerne-og-undervisningsministeriets-breve-om-covid-19
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer


 2 

Se bekendtgørelsen om lukning og genåbning samt andre særlige restrik-

tioner for skoler og uddannelsesinstitutioner her (retsinformation.dk) 

 

Gradvis og ansvarlig genåbning af Danmark samt forlængelse af øvrige tiltag 

Sundhedsministeriet udsendte 24. februar 2021 en pressemeddelelse om 

at der fra 1. marts 2021 udfases restriktioner for størstedelen af butik-

kerne og i forbindelse med udendørs kultur- og idræts- og foreningsakti-

viteter. Desuden sker en geografisk afgrænset genåbning for afgangsklas-

ser i Vest- og Nordjylland samt en yderligere åbning på Bornholm. Re-

sterende tiltag og restriktioner, der udløber 28. februar 2021, forlænges til 

og med 5. april 2021. 

Læs pressemeddelelsen om gradvis og ansvarlig åbning her (sum.dk) 

 

Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet  

Retningslinjer gældende fra den 28. februar 2021offentliggjort 

Retningslinjer for alle omsråder under Børne- og Undervisningsministe-

riet er opdateret 27. februar og gældende fra den 28. februar 2021. Her-

udover er der offentliggjort retningslinjer specifikt for de landsdele, kom-

muner og byer, der er omfattet af skærpede tiltag eller af hel eller delvis 

åbning af skoler og institutioner Endelig er der offentliggjort retningslin-

jer for COVID19-test på Borholm hhv. i Nord- og Vestjylland. 

Se de opdaterede og nye retningslinjer, herunder retningslinjer om test, 

her (uvm.dk) 

 

Enighed om markant og ansvarlig genåbning 

Børne- og Undervisningsministeriet offentliggjorde 24. februar en nyhed 

om, at et flertal af Folketingets partier bestående af regeringen, SF, Radi-

kale Venstre og Enhedslisten er nået til en fælles forståelse om de næste 

skridt for en gradvis og ansvarlig genåbning af Danmark. Samtidig igang-

sættes en bredere proces med inddragelse af alle Folketingets partier for 

at udarbejde en strategi for den videre genåbning af samfundet både på 

kort og længere sigt. I nyheden linkes til Justitsministeriets hjemmeside, 

hvor den politiske aftale kan ses.  

Læs nyheden om markant og ansvarlig genåbning her (uvm.dk) 

 

Ny aftale skal styrke faglighed og trivsel  

Børne- og Undervisningsministeriet offentliggjorde 18. februar 2021 en 

nyhed om, at regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folke-

parti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Kon-

servative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og 

Frie Grønne har indgået en aftale om at anvende 600 millioner kroner til 

at understøtte et fagligt løft og trivslen i såvel grundskolen som på ung-

doms- og voksenuddannelserne. Med aftalen bliver det bl.a. muligt for 

lærere, undervisere og pædagoger i grundskolen, ungdoms- og voksenud-

dannelser at arrangere kortere udendørs møder med op til fire elever eller 

kursister i faste trivselsgrupper under forsvarlig afstand. Målgruppen er 

elever, som udviser tegn på mistrivsel og dalende motivation.  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/294
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/294
https://sum.dk/nyheder/2021/februar/gradvis-og-ansvarlig-genaabning-af-danmark-samt-forlaengelse-af-oevrige-tiltag
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
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/feb/210224-enighed-om-markant-og-ansvarlig-genaabning
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Se nyheden og læs aftalen om håndtering af faglige udfordringer og ind-

satser for at styrke trivsel her (uvm.dk).  

 

Mindre justering af aftale om håndtering af prøver i 1. halvår af 2021  

Den 12. februar 2021 blev aftalepartierne enige om at ændre få ting i af-

talen om sommerens prøver og eksamener. Det betyder blandt andet, at 

prøven i mundtlig matematik på A-niveau ikke aflyses. Elever på alle 

gymnasiale uddannelser og eux-forløb med matematik A kan dermed gå 

til mundtlig prøve, hvis faget udtrækkes. Alle mundtlige og skriftlige prø-

ver i matematik aflyses stadig på C- og B-niveau. 

Se den opdaterede aftale om håndtering af prøver i 1. halvår 2021 her 

(uvm.dk). 

 

 
Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 8 med relevans for institutio-

ner med FGU 

 

Tværgående - ungdoms- og voksenuddannelser  

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

gjort følgende nye eller opdaterede spørgsmål: 

 Må man som elev, kursist eller deltager på ungdoms- og voksenud-

dannelser møde frem, hvis der ikke er foretaget en test? 

 Gælder krav om test også i uger, hvor elever, kursister og deltagere 

ikke har fremmøde på skolen eller institutionen? 

 Hvilke regler gælder for test af elever og ansatte på kostskoler og 

skolehjem på ungdoms- og voksenuddannelser? 

 Må elever, kursister og deltagere gøre brug af skolens og/eller insti-

tutionens testtilbud i hjemmeundervisningsperioder? 

 Hvordan skal skolen eller uddannelsesinstitutionen føre kontrol 

med testkravet? 

 Hvordan skal personer omfattet af testkravet dokumentere, at ved-

kommende har gennemført to negative test inden for den seneste 

uge?  

 Hvilke krav er der forbundet med teststrategien for genåbning af 

ungdoms- og voksenuddannelser? 

 Må skoler og institutioner lade elever deltage på flere forskellige 

valghold om ugen, så længe skolens samlede kapacitet ikke oversti-

ger 50 pct. fremmøde? 

 Må skolen/institutionen etablere nye hold for hver fremmøde-uge? 

 I hvilket omfang åbner skoler og uddannelsesinstitutioner på Born-

holm? 

 Hvem betaler for en lægeerklæring? 

 Hvad gælder for test af personale på skoler og institutioner? 

 Hvor længe varer den nationale nedlukning? 

 Hvilke elever, kursister og deltagere er undtaget fra den nationale 

nedlukning frem til den 5. april? 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/feb/210218-nye-indsatser-skal-styrke-faglighed-og-trivsel
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/feb/210218-nye-indsatser-skal-styrke-faglighed-og-trivsel
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/feb/210212-mindre-justering-af-aftalen-om-sommerens-proever-og-eksamener
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/feb/210212-mindre-justering-af-aftalen-om-sommerens-proever-og-eksamener
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 Hvor længe gælder kravet om mundbind/visir på uddannelsesinsti-

tutioner? 

 Hvem er i målgruppen for trivselsgrupperne? 

 Kan den samme lærer/pædagog/underviser indgå i flere trivsels-

grupper? 

 Skal trivselsgrupperne være faste?  

 Må elever og kursister på skolehjem og kostafdelinger på ungdoms- 

og voksenuddannelser fortsat være fysisk til stede på deres kostafde-

ling i situationer, hvor skolen er nedlukket? 

 Hvilke kommuner er omfattet af genåbning i Nordjylland og 

Vestjylland? 

 Fra hvornår gælder genåbningen af Nordjylland, Vestjylland og 

Bornholm? 

 Skal der åbnes op fra den 28. februar/1. marts 2021, hvis skolen/in-

stitutionen på det tidspunkt ikke er klar til at efterleve de sundheds-

faglige retningslinjer? 

 I hvilket omfang åbner skoler og uddannelsesinstitutioner på Born-

holm? 

 I hvilket omfang åbner skoler og uddannelsesinstitutioner i Nordjyl-

land og Vestjylland? 

 Hvilke elever mv. er ”afgangselever”? 

 Må elever/kursister/deltagere, som ikke bor i en af de omfattede 

kommuner, møde i skole/på uddannelse såfremt skolen/institutio-

nen ligger i en af de omfattede kommuner? 

 Hvad betyder 50 procents fremmøde for afgangsklasser? 

 Hvilke krav er der forbundet med teststrategien for genåbning af 

ungdoms- og voksenuddannelser? 

 Er det en betingelse for at åbne op 1. marts, at skolen/institutionen 

har etableret sine egen testkapacitet? 

 Må elever møde op på deres skolehjem/kostskole, hvis deres ud-

dannelsestilbud er åbnet? 

 Må elever på skolehjem/kostskole på ungdoms- og voksenuddan-

nelser blive på skolens kostafdeling i de uger, hvor de pga. 50 pct.-

begrænsningen ikke må møde fysisk frem til undervisning i form af 

fjernundervisning? 

 Hvornår kan fri- og privatskoler, efterskoler, frie fagskoler, ung-

doms- og voksenuddannelsesinstitutionerne forvente at modtage 

midlerne, der er afsat i Aftale om håndtering af faglige udfordringer 

og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundsko-

len og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 

2021 af 18. februar 2021? 

 Hvornår kan kommunerne forvente at modtage midlerne, der er af-

sat i Aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at 

styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- 

og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021 af 18. februar 

2021? 

 Hvornår bliver det muligt at mødes fysisk udenfor i trivselsgrupper? 
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 Hvis et barn, en elev, kursist, deltager eller ansat er nær kontakt til 

en smittet person, og tager en hurtig test frem for en PCR-test, kan 

vedkommende så møde frem i dagtilbud mv., til undervisning, nød-

pasning, eksamen mv. umiddelbart efter to negative testsvar? 

 Hvordan håndterer skolerne elever og kursister, der har bopæl uden 

for Danmark, og som bliver testet positive for COVID-19, mens de 

opholder sig på skolehjem, efterskole, fri fagskole eller en kostskole 

i Danmark? 

 Kan et dagtilbud, en skole eller uddannelsesinstitution kræve, at et 

barn/en elev/kursist eller medarbejder skal tage en COVID-19 test, 

hvis vedkommende er hjemsendt som følge af symptomer på CO-

VID-19, eller er hjemsendt fordi personen er identificeret som nær 

kontakt til en smittet? 

 Hvordan håndteres smittetilfælde i relation til dagtilbud mv./sko-

len/institutionen? 

 Hvem er en nær kontakt? 

 Hvad gør dagtilbud mv., grundskoler og uddannelsesinstitutioner 

hvis én i stuen/klassen/gruppen er smittet med COVID-19? 

 Hvad skal man gøre, hvis man selv er eller bor sammen med en per-

son i risikogruppen? 

 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? 

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

der 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? 

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

senuddannelser her (uvm.dk) 
 

 
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 28/02 kl. 15:25 

Særligt for Nordjylland og Vestjylland og Bornholm 

Må skoler og institutioner lade elever deltage på flere forskellige valghold om ugen, så længe sko-
lens samlede kapacitet ikke overstiger 50 pct. fremmøde? 

Må skolen/institutionen etablere nye hold for hver fremmøde-uge? 

I hvilket omfang åbner skoler og uddannelsesinstitutioner på Bornholm? 

Hvilke kommuner er omfattet af genåbning i Nordjylland og Vestjylland? 

Fra hvornår gælder genåbningen af Nordjylland, Vestjylland og Bornholm? 

Skal der åbnes op fra den 28. februar/1. marts 2021, hvis skolen/institutionen på det tidspunkt 
ikke er klar til at efterleve de sundhedsfaglige retningslinjer? 

I hvilket omfang åbner skoler og uddannelsesinstitutioner på Bornholm? 

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/erhvervsrettet-veu
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/uddannelser-til-voksne/erhvervsrettet-veu
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I hvilket omfang åbner skoler og uddannelsesinstitutioner i Nordjylland og Vestjylland? 

Hvilke elever mv. er ”afgangselever”? 

Må elever/kursister/deltagere, som ikke bor i en af de omfattede kommuner, møde i skole/på 
uddannelse såfremt skolen/institutionen ligger i en af de omfattede kommuner? 

Hvad betyder 50 procents fremmøde for afgangsklasser? 

Test 

Må man som elev, kursist eller deltager på ungdoms- og voksenuddannelser møde frem, hvis der 
ikke er foretaget en test? 

Gælder krav om test også i uger, hvor elever, kursister og deltagere ikke har fremmøde på skolen 
eller institutionen? 

Hvilke regler gælder for test af elever og ansatte på kostskoler og skolehjem på ungdoms- og 
voksenuddannelser? 

Må elever, kursister og deltagere gøre brug af skolens og/eller institutionens testtilbud i hjemme-
undervisningsperioder? 

Hvordan skal skolen eller uddannelsesinstitutionen føre kontrol med testkravet? 

Hvordan skal personer omfattet af testkravet dokumentere, at vedkommende har gennemført to 
negative test inden for den seneste uge?  

Hvilke krav er der forbundet med teststrategien for genåbning af ungdoms- og voksenuddannel-
ser? 

Hvem betaler for en lægeerklæring? 

Hvad gælder for test af personale på skoler og institutioner? 

Hvilke krav er der forbundet med teststrategien for genåbning af ungdoms- og voksenuddannel-
ser? 

Er det en betingelse for at åbne op 1. marts, at skolen/institutionen har etableret sine egen test-
kapacitet? 

Kostafdelinger og skolehjem 

Må elever møde op på deres skolehjem/kostskole, hvis deres uddannelsestilbud er åbnet? 

Må elever på skolehjem/kostskole på ungdoms- og voksenuddannelser blive på skolens kostaf-
deling i de uger, hvor de pga. 50 pct.-begrænsningen ikke må møde fysisk frem til undervisning i 
form af fjernundervisning? 

Særligt om nedlukning 

Hvor længe varer den nationale nedlukning? 

Hvilke elever, kursister og deltagere er undtaget fra den nationale nedlukning frem til den 5. 
april? 

Hvornår kan fri- og privatskoler, efterskoler, frie fagskoler, ungdoms- og voksenuddannelsesin-
stitutionerne forvente at modtage midlerne, der er afsat i Aftale om håndtering af faglige udfor-
dringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og 
voksenuddannelser frem mod sommeren 2021 af 18. februar 2021? 

Hvornår kan kommunerne forvente at modtage midlerne, der er afsat i Aftale om håndtering af 
faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på 
ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021 af 18. februar 2021? 

Nødundervisning 

Hvornår bliver det muligt at mødes fysisk udenfor i trivselsgrupper? 

Symptomer og håndtering af smitte 

Hvis et barn, en elev, kursist, deltager eller ansat er nær kontakt til en smittet person, og tager en 
hurtig test frem for en PCR-test, kan vedkommende så møde frem i dagtilbud mv., til undervis-
ning, nødpasning, eksamen mv. umiddelbart efter to negative testsvar? 
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Hvordan håndterer skolerne elever og kursister, der har bopæl uden for Danmark, og som bliver 
testet positive for COVID-19, mens de opholder sig på skolehjem, efterskole, fri fagskole eller 
en kostskole i Danmark? 

Kan et dagtilbud, en skole eller uddannelsesinstitution kræve, at et barn/en elev/kursist eller 
medarbejder skal tage en COVID-19 test, hvis vedkommende er hjemsendt som følge af symp-
tomer på COVID-19, eller er hjemsendt fordi personen er identificeret som nær kontakt til en 
smittet? 

Hvordan håndteres smittetilfælde i relation til dagtilbud mv./skolen/institutionen? 

Hvem er en nær kontakt? 

Hvad gør dagtilbud mv., grundskoler og uddannelsesinstitutioner hvis én i stuen/klassen/grup-
pen er smittet med COVID-19? 

Hvad skal man gøre, hvis man selv er eller bor sammen med en person i risikogruppen? 

Rejser til udlandet 

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

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

Mundbind/visir 

Hvor længe gælder kravet om mundbind/visir på uddannelsesinstitutioner? 

Trivselsgrupper 

Hvem er i målgruppen for trivselsgrupperne? 

Kan den samme lærer/pædagog/underviser indgå i flere trivselsgrupper? 

Skal trivselsgrupperne være faste?  

Kostafdelinger og skolehjem 

Må elever og kursister på skolehjem og kostafdelinger på ungdoms- og voksenuddannelser fort-
sat være fysisk til stede på deres kostafdeling i situationer, hvor skolen er nedlukket? 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Maria Nørby 

Kontorchef 

Kontor for Erhvervsuddannelse og Forberedende Grunduddannelse 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet  


