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Til udbydere af FGU  

 

   

 

Nyhedsbrev til udbydere af FGU ifm. COVID-19 (uge 9) 

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 1. marts kl. 7.00 til og med 4. marts kl. 9.00. 

 

 

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  

Vejledningen for undtagelse af test 

Sundhedsstyrelsen har offentliggjort en vejledning for undtagelse af test 

på uddannelsesinstitutioner. 

Se vejledningen for undtagelse af test her (sst.dk) 

 

Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet  

Nyt ungdomspanel skal rådgive regeringen om trivsel 

Regeringen har nedsat et nyt, hurtigarbejdende ungdomspanel. Panelet 

skal både komme med anbefalinger til, hvordan man kan rette op på den 

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
https://www.sst.dk/-/media/COVID-19/Information-til-fagpersoner/VejledningforundtagelseaftestpaauddannelsesinstitutionerAlmenpraksis.ashx?la=da&hash=10A537AD52C25C8FB9357D110FC92EA3038DB57F
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mistrivsel, som corona-krisen har skabt, og se på, hvordan man generelt 

kan forbedre ungdomslivet. 

Læs nyheden om det nye ungdomspanel her (uvm.dk) 

 

Ministre i brev: Børn og unge må aldrig stå alene med problemerne 

Som led i indsatsen mod mistrivsel blandt børn, unge og voksne sender 

børne- og undervisningsministeren og social- og ældreministeren nu 

breve til over en million danskere.  

Læs nyheden om ministrenes brev til børn, unge, voksne, forældre og 

hele børne- og undervisningssektoren her (uvm.dk) 

Retningslinjer opdateret 1. og 3. marts 2021 

Retningslinjer for ungdoms- og voksenuddannelser og Retningslinjer for 

grundskoler, ungdoms- og voksenuddannelser på Bornholm er opdateret 

3. marts 2021 med visse præciseringer. Retningslinjer for dagtilbud, CO-

VID19-test i Nord- og Vestjylland, Covid19-test på Bornholm er opdate-

ret 1. marts 2021.  

Se de opdaterede retningslinjer, herunder retningslinjer om test, her 

(uvm.dk) 

 
Bekendtgørelse om aflysning af prøver på FGU og FVU 

Der er 27. februar 2021 udstedt ny bekendtgørelse om aflysning af prø-

ver og andre midlertidige foranstaltninger vedrørende prøver i forbere-

dende grunduddannelse og forberedende voksenundervisning som led i 

den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved fore-

byggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19. 

Se bekendtgørelsen om aflysning af prøver på FGU og FVU her (retsin-

formation) 

 

Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 9 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: 

 Fra hvornår vil elever, kursister og deltagere blive anset som fravæ-

rende, når de ikke opfylder et krav om test? 

 Skal elever, kursister og deltagere, som må møde frem til fysisk un-

dervisning i de fortsat nedlukkede landsdele, testes inden fremmøde 

på skolen? 

 Hvordan foregår indhentning af samtykke til test på ungdoms- og 

voksenuddannelser, når testning foregår i skoletiden? 

 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 anbefalingen om selvisolation ef-

ter hjemkomst fra rejser? 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/mar/210304-nyt-ungdomspanel-skal-raadgive-regeringen-om-trivsel
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/mar/210303-ministre-i-brev-boern-og-unge-maa-aldrig-staa-alene-med-problemerne
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/mar/210303-ministre-i-brev-boern-og-unge-maa-aldrig-staa-alene-med-problemerne
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.retsinformation.dk/eli/lta/2021/300
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/300
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 I hvilket omfang åbner skoler og uddannelsesinstitutioner i Nordjyl-

land og Vestjylland? 

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

tilbud og ungdoms- samt voksenuddannelser? 

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 04/03 kl. 8:55 

Særligt for Nordjylland og Vestjylland og Bornholm 

I hvilket omfang åbner skoler og uddannelsesinstitutioner i Nordjylland og Vestjylland? 

Test 

Fra hvornår vil elever, kursister og deltagere blive anset som  fraværende, når de ikke opfylder et 

krav om test? 

Skal elever, kursister og deltagere, som må møde frem til fysisk undervisning i de fortsat nedluk-

kede landsdele, testes inden fremmøde på skolen? 

Hvordan foregår indhentning af samtykke til test på ungdoms- og voksenuddannelser, når test-

ning foregår i skoletiden? 

Møder, aktiviteter, sociale arrangementer og lignende 

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

voksenuddannelser? 

Symptomer og håndtering af smitte 

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 anbefalingen om selvisolation efter hjemkomst fra rej-

ser? 

 

 

 

Maria Nørby 

Kontorchef 

Kontor for Erhvervsuddannelse og Forberedende Grunduddannelse 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet  

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

