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Til udbydere af erhvervsuddannelser  

 

   

 

Nyhedsbrev til udbydere af erhvervsuddannelser ifm. COVID-19 

(uge 10) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender et nyhedsbrev til alle udby-

dere af erhvervsuddannelser 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 4. marts kl. 12.00 til og 12. marts kl. 08:00. 

 

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 Justitsministeriet 

Implementering af politisk forståelse af 24. februar 2021 om genåbning 
Gradvis genåbning af skoler og uddannelser fortsætter. Højskoler og ef-

terskoler åbner over hele landet. Den 24. februar 2021 indgik regeringen, 

SF, Radikale Venstre og Enhedslisten en fælles forståelse om en markant 

og ansvarlig genåbning. Af forståelsen fremgik det, at der bl.a. skulle ses 

på muligheden for, at efterskoler og højskoler med yderligere smittefore-

byggende foranstaltninger kan åbne i hele landet pr. 15. marts 2021. Det 

fremgik ligeledes, at afgangselever i grundskoler samt på ungdoms- og 

voksenuddannelser i øvrige landsdele skal tilbage med 50 pct. 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
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hvis smittesituationen tillader det. Endelig var det en del af forståelsen, at 

yderligere åbning af mindre øer skulle overvejes. 

Se hele pressemeddelelsen her (jm.dk) 

Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet  

Overblik over genåbning fra 14. marts 

På børne- og undervisningsområdet er der åbnet for fysisk fremmøde i 

forskelligt omfang alt efter landsdel. På uvm.dk gives et overblik over, 

hvad der fra den 14. marts 2021 er åbent på ministeriets område. 

Se overblik her (uvm.dk) 

 

Gradvis genåbning af skoler og uddannelser fortsætter 

På baggrund af en vurdering fra Epidemikommissionen lægges der op til 

yderligere genåbning fra 14. marts. Det betyder blandt andet, at alle lan-

dets efterskoleelever kan vende tilbage, mens afgangselever i store dele af 

landet kan se frem til at møde i skole hver anden uge. 

Læs nyheden her (uvm.dk) 

 

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 

mistrivsel, som corona-krisen har skabt, og se på, hvordan man generelt 

kan forbedre ungdomslivet. 

Læs mere om ungdomspanelets arbejde og panelets medlemmer her 

(uvm.dk) 

 

Nye infografikker om omvalg og adgangskrav til eud 

Som led i Aftale om styrket information og vejledning til forældre og unge 

forud for valg af ungdomsuddannelse (29. januar 2021), har Børne- og Un-

dervisningsministeriet lanceret nye materialer, som skal bidrage til, at unge 

får tilstrækkelig information om valg og om-valg af ungdomsuddannelse på 

trods af COVID-19. Brev med orientering om de nye materialer er udsendt 

til alle erhvervsskoler den 8. marts 2021.  

Læs mere om de nye materialer her (ug.dk) 

 

Nye retningslinjer publiceret  

Børne- og undervisningsministeriet har publiceret nye, generelle vejled-

ninger om retningslinjer, anbefalinger og restriktioner samt specifikke 

vejledninger om retningslinjer, anbefalinger og restriktioner for de åb-

nede landsdele. Vær opmærksom på, at de nye retningslinjer først er gæl-

dende fra 14. marts og med forbehold for udstedelse af bekendtgørelse. 

 

Der er publiceret følgende nye retningslinjer:  

 

 Retningslinjer for Jylland, Fyn, samt Vest- og Sydsjælland (gældende 

fra 14. marts) – retningslinjerne kan findes her (uvm.dk) 

 

https://www.justitsministeriet.dk/pressemeddelelse/implementering-af-politisk-forstaaelse-af-24-februar-2021-om-genaabning/
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/overblik-over-genaabning
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/mar/210309-gradvis-genaabning-af-skoler-og-uddannelser-fortsaetter
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/210304-nyt-ungdomspanel-skal-raadgive-regeringen-om-trivsel
http://www.ug.dk/omvalg
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
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 Retningslinjer for Bornholm og ikke-brofaste øer (gældende fra 14. 

marts) – retningslinjerne kan findes her (uvm.dk) 

 

 Generelle retningslinjer ungdoms- og voksenuddannelser gældende 

fra 14. marts – retningslinjerne kan findes her (uvm.dk) 

 

 Retningslinjer for COVID19-test i forbindelse med genåbning af 

grundskoler (herunder efterskoler og frie fagskoler) og ungdoms- og 

voksenuddannelser fra 14. marts – retningslinjerne kan findes her 

(uvm.dk) 

 

Vejledning til håndtering af hurtigtest fra Sundhedsstyrelsen: 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række vejledninger brug af hurtig-

test og håndtering af positive svar på hurtigtest.  

 

 Find anbefaling for brug af hurtigtest her (sst.dk) 

 Find vejledning til, hvad du skal gøre, hvis du bliver testet positiv 

med en hurtigtest? (sst.dk) 

 

De nugældende retningslinjer vedrørende bl.a. undervisning i grundsko-

len, efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskole gæl-

dende til og med 13. marts kan fortsat findes på siden om retningslinjer – 

find nugældende retningslinjer her (uvm.dk) 
 

Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 10 med relevans for udbydere 

af erhvervsuddannelser  

 

Tværgående - ungdoms- og voksenuddannelser  

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

gjort følgende nye eller opdaterede spørgsmål: 

 Hvilke uddannelsesområder er en del af den yderligere genåbning 

den 14. marts 2021? 

 Hvor længe varer den nationale nedlukning? 

 Hvilke elever, kursister og deltagere er undtaget fra den nationale 

nedlukning frem til den 5. april? 

 Hvordan og hvem udfylder lægeattesten, når det omhandler frita-

gelse fra test? 

 Hvorfor oplyses der ikke om årsagen til fritagelsen for test af CO-

VID-19 i lægeattesten? 

 Hvordan refunderes skolen for lægeattesten? 

 Hvilke uddannelsesområder er en del af den yderligere genåbning 

den 14. marts 2021? 

 Skal der åbnes op fra den 14. marts 2021, hvis skolen/institutionen 

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

ningslinjer? 

 Er der begrænsninger i forhold til, hvilke udendørsaktiviteter sko-

lerne må arrangere? 

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/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.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Anbefalinger-for-brug-af-antigentest
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Anbefalinger-for-brug-af-antigentest
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/One-pager---Testet-positiv-med-en-hurtigtest
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/One-pager---Testet-positiv-med-en-hurtigtest
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer


 4 

 Må elever, kursister og deltagere, som kun må møde frem til under-

visning udenfor benytte skolens toiletter? 

 For de elevgrupper, som må kun må fremmøde 50 pct., kan skoler 

og institutioner her lade elever deltage på flere forskellige valghold 

om ugen? 

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

for de elever, kursister og deltager, som har fremmøde 50 pct.? 

 Hvilke elever mv. er ”afgangselever”? 

 Er det en betingelse for at åbne op, at skolen/institutionen har etab-

leret sine egen testkapacitet? 

 Hvad gør dagtilbud mv., grundskoler og uddannelsesinstitutioner 

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

 Gælder krav om 50 pct. fremmøde også for lærere og undervisere? 

 Må fritids- og klubtilbud mv. benytte den åbning der er, til at arran-

gere udendørs idrætsaktiviteter for op til 25 børn/unge?  

 Må skolen eller institutionen organisere møder blandt eleverne/kur-

sister/deltagere uden deltagelse af en lærer eller pædagogiske perso-

nale?                                                                                            

 Kan andre institutioner end skoler, for eksempel ungdomsklubber 

og SFO’er organisere trivselsgrupper? 

 Hvilke muligheder har skolerne, for at sætte ind over for udsatte 

børn ift. at styrke trivslen? 

 Skal skoler og institutioner indberette nødundervisning til STUK? 

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

har etableret sine egen testkapacitet? 

 Gælder kravet om test af deltagere og undervisere også for virksom-

hedsforlagt undervisning? 

 Er skoler og institutioner pålagt at skulle kompensere ansatte for at 

lade sig teste, hvis det ikke findes muligt at gennemføre tests i ar-

bejdstiden, og kompenseres institutionerne i så fald for disse udgif-

ter af staten? 

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

senuddannelser her (uvm.dk) 

 

Erhvervsuddannelser 
På siden Erhvervsuddannelser er der offentliggjort følgende nye eller op-

daterede spørgsmål:  

 Hvornår træder uddannelsesforlængelser på grund- og hovedforløb 

på erhvervsuddannelserne i kraft? 

 Hvilke prøver skal elever, der afslutter de gymnasiale fag på eux, af-

lægge? 

 Hvilke prøver skal eux-elever, der ikke afslutter det studieforbere-

dende år eller deres uddannelse, aflægge? 

 Afvikles SSO for eux-elever på gammel ordning som normalt? 

 Hvilke prøver skal elever på teknisk eux til, hvis de afslutter deres 

gymnasiale fag i sommertermin 2021, men først afslutter deres ud-

dannelse senere? (for eksempel teknisk eux model D og A) 

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
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 Kan eleverne under nedlukningen møde fysisk frem og gennemføre 

eksperimenter i forbindelse med de store skriftlige opgaver 

(SRP/SOP/SSO/EOP)? 

 Skal omprøver som følge af en sanktion for snyd aflægges i som-

mertermin 2021? 

 Afholdes omprøver som følge af klage fra tidligere prøveterminer? 

 Hvad skal der ske med sygeprøver fra tidligere prøveterminer? 

 Kan der udstedes eksamensbevis for teknisk eux, selvom den 

mundtlige prøve i eksamensprojektet er aflyst i vinterterminen 

2020/21? 

Se de nye eller opdaterede spørgsmål for erhvervsuddannelser 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 11/03 kl. 14:01 

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? 

Lægeattest 

Hvordan og hvem udfylder lægeattesten, når det omhandler fritagelse fra test? 

Hvorfor oplyses der ikke om årsagen til fritagelsen for test af COVID-19 i lægeattesten? 

Hvordan refunderes skolen for lægeattesten? 

Særligt om forårets genåbninger 

Hvilke uddannelsesområder er en del af den yderligere genåbning den 14. marts 2021? 

Hvilke uddannelsesområder er en del af den yderligere genåbning den 14. marts 2021? 

Skal der åbnes op fra den 14. marts 2021, hvis skolen/institutionen på det tidspunkt ikke er klar 
til at efterleve de sundhedsfaglige retningslinjer? 

Er der begrænsninger i forhold til, hvilke udendørsaktiviteter skolerne må arrangere? 

Må elever, kursister og deltagere, som kun må møde frem til undervisning udenfor benytte sko-
lens toiletter? 

For de elevgrupper, som må kun må fremmøde 50 pct., kan skoler og institutioner her lade ele-
ver deltage på flere forskellige valghold om ugen? 

Må skolen/institutionen etablere nye hold for hver fremmøde-uge, for de elever, kursister og 
deltager, som har fremmøde 50 pct.? 

Hvilke elever mv. er ”afgangselever”? 

Særligt for Nordjylland og Vestjylland og Bornholm 

Gælder krav om 50 pct. fremmøde også for lærere og undervisere? 

Symptomer og håndtering af smitte 

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

Møder, aktiviteter, sociale arrangementer og lignende 

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
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/uddannelser-til-unge/stu
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/uddannelser-til-unge/stu
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Må fritids- og klubtilbud mv. benytte den åbning der er, til at arrangere udendørs idrætsaktivite-

ter for op til 25 børn/unge? 

Trivselsaftale 

Kan andre institutioner end skoler, for eksempel ungdomsklubber og SFO’er organisere trivsels-

grupper? 

Må skolen eller institutionen organisere møder blandt eleverne/kursister/deltagere uden delta-

gelse af en lærer eller pædagogiske personale? 

Hvilke muligheder har skolerne, for at sætte ind over for udsatte børn ift. at styrke trivslen? 

Nødundervisning 

Skal skoler og institutioner indberette nødundervisning til STUK? 

Test 

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

kapacitet? 

Gælder kravet om test af deltagere og undervisere også for virksomhedsforlagt undervisning? 

Er skoler og institutioner pålagt at skulle kompensere ansatte for at lade sig teste, hvis det ikke 

findes muligt at gennemføre tests i arbejdstiden, og kompenseres institutionerne i så fald for 

disse udgifter af staten? 

Er det en betingelse for at åbne op, at skolen/institutionen har etableret sine egen testkapacitet? 

Gymnasiale uddannelser. Opdateret 08/03 kl. 08:50 

Prøver, eksaminer og optagelsesproces 

Afholdes der optagelsesprøver til de gymnasiale uddannelser i år? 

Prøver og eksamen i sommerterminen 

Vil sommerterminens skriftlige opgavesæt blive stillet til rådighed, så de kan bruges i undervis-

ningen? 

Hvornår placeres den frivillige, interne skriftlige prøve i matematik B, som skal indikere, om ele-

ven har behov for indhentning af fagligt efterslæb? 

Skal der aflægges skriftlig prøve i dansk som andetsprog? 

Kommer matematikkaraktererne til at have mindre vægt i eksamensgennemsnittet, når nogle af 

prøverne i matematik er aflyst? 

Skal elever med delmerit aflægge prøve i sommerterminen 2021? 

Erhvervsuddannelser. Opdateret 09/03 kl. 10:54 

Faglig efterslæb 

Hvornår træder uddannelsesforlængelser på grund- og hovedforløb på erhvervsuddannelserne i 

kraft? 

Særligt for EUX 

Afvikles SSO for eux-elever på gammel ordning som normalt? 

Hvilke prøver skal elever på teknisk eux til, hvis de afslutter deres gymnasiale fag i sommerter-

min 2021, men først afslutter deres uddannelse senere? (for eksempel teknisk eux model D og A) 

Kan eleverne under nedlukningen møde fysisk frem og gennemføre eksperimenter i forbindelse 

med de store skriftlige opgaver (SRP/SOP/SSO/EOP)? 

Skal omprøver som følge af en sanktion for snyd aflægges i sommertermin 2021? 

Afholdes omprøver som følge af klage fra tidligere prøveterminer? 

Hvad skal der ske med sygeprøver fra tidligere prøveterminer? 
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Kan der udstedes eksamensbevis for teknisk eux, selvom den mundtlige prøve i eksamensprojek-

tet er aflyst i vinterterminen 2020/21? 

Hvilke prøver skal elever, der afslutter de gymnasiale fag på eux, aflægge? 

Hvilke prøver skal eux-elever, der ikke afslutter det studieforberedende år eller deres uddannelse, 

aflægge? 

 

Med venlig hilsen  

 

Maria Nørby 

Kontorchef 

Kontor for Erhvervsuddannelser og Forberedende Grunduddannelse  
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet  


