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Til udbydere af AMU   

   

   

 

Nyhedsbrev til udbydere af AMU ifm. COVID-19 (uge 11) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender et nyhedsbrev til alle udbyde-

re af AMU 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. marts kl. 14:00 til 18. marts kl. 09:00. 

 

Du kan løbende finde information fra  

Børne- og Undervisningsministeriet her:  

- Spørgsmål og svar  

- Hotline og hjælp  

- Udsendte breve om COVID-19  

- Nyheder og lovgivning  

 

Nye publikationer fra Sundhedsstyrelsen 

Sundhedsstyrelsen har offentliggjort to nye publikationer om hhv. hånd-

tering af smitte med COVID-19 på ungdoms-, voksen- og videregående 

uddannelser og test af ansatte og elever for COVID-19 i skoler og på 

uddannelsesinstitutioner. 

Find retningslinjer om håndtering af smitte med COVID-19 her (sst.dk) 

Find pjece om test af ansatte og elever for COVID-19 her (sst.dk) 

 

Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet  

Bekendtgørelse om lukning og genåbning udstedt  

12. marts 2021 udstedte Børne- og Undervisningsministeriet bekendtgø-

relse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for dag-

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/da/Udgivelser/2021/Retningslinje---Haandtering-af-smitte-uddannelser
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Onepager-Hurtigtest-af-ansatte-skoler-genaabning
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tilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. på Børne- og Under-

visningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19  

Se bekendtgørelse om lukning og genåbning her (Retsinformation.dk) 

 

Regler om test 
På uvm.dk er der etableret en målrettet side om test, der samler al rele-

vant information om de nye regler og retningslinjer for test af elever over 

12 år og ansatte. På siden kan blandt andet findes link til relevante 

spørgsmål-svar, link til teststeder samt adgang til informationsmaterialer. 

Find siden om regler og retningslinjer for test her (uvm.dk) 

 
Epidemikommissionens indstillinger 

På uvm.dk er der etableret en målrettet side om Epidemikommissionens 

indstillinger om, hvorvidt der bør fastsættes regler efter epidemiloven på 

Børne- og Undervisningsministeriets område. 

 

Epidemikommissionen har blandt andet afgivet følgende indstilling på 

voksen- og efteruddannelsesområdet:  

 Indstilling om åbning af afgangsklasser, efterskoler og højskoler 

Læs Epidemikommissionens indstilling af 9. marts 2021 om åbning af 

afgangsklasser i yderligere landsdele, genåbning af efterskoler og høj-

skoler mm her (uvm.dk) 

 

Opdaterede retningslinjer 

Følgende retningslinjer er blandt andet blevet opdateret:  

 

 Retningslinjer for Jylland, Fyn, samt Vest- og Sydsjælland – ret-

ningslinjerne kan findes her (uvm.dk) 

 Retningslinjer for Bornholm og ikke-brofaste øer Sydsjælland – ret-

ningslinjerne kan findes her (uvm.dk) 

 Generelle retningslinjer for ungdoms- og voksenuddannelserne - 

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 – retningslinjerne kan findes her (uvm.dk) 

 

Nye vejledninger til selvpodning 

Børne- og Undervisningsministeriet har udarbejdet to vejledninger til 

hhv. forberedelse og gennemførelse af selvpodning under supervision. 

Vejledninger er med forbehold for det konkrete indhold af regler, som 

bliver fastsat i en bekendtgørelse efter indstilling fra Epidemikommissio-

nen og forelæggelse for Folketingets Epidemiudvalg efter reglerne i den 

nye epidemilov. 

 Hent Vejledning til forberedelser til selvpodning under supervision 

her (uvm.dk) 

 Hent Vejledning til gennemførelse af selvpodning under supervision 

her (uvm.dk) 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/401
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/genaabning-og-test/test
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/epidemikommissionens-indstillinger
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/epidemikommissionens-indstillinger
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/epidemikommissionens-indstillinger
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.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.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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Brev fra børne- og undervisningsministeren om forventet krav til etablering af testka-

pacitet 

Børne- og undervisningsministeren udsendte 17. marts 2021et brev til 

alle uddannelsessektorer om forventet krav til etablering af testkapacitet 

til selvpodning under supervision på skoler og institutioner. Brevet kan 

findes under overskriften ”Breve fra ministeren på tværs af ministeriets 

områder” under det pågældende uddannelsesområde.  

Læs brevet fra børne- og undervisningsministeren om forventet krav til 

etablering af testkapacitet (uvm.dk) 

 
Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 11 med relevans for udbydere 

af AMU  

 

Tværgående - ungdoms- og voksenuddannelser  

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

gjort følgende nye eller opdaterede spørgsmål: 

 Hvilke anbefalinger er der til transport i forbindelse med ekskur-

sioner og lignende? 

 Er der særlige retningslinjer for kantiner og indtagelse af mad? 

 Skal skoler og institutioner indberette nødundervisning til 

STUK? 

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

dannelsestilbud er åbnet? 

 Hvordan skal uddannelsesinstitutioner forholde sig til undervis-

ning i idræt og musik på ungdoms- og voksenuddannelser, for 

elever, kursister og deltagere, der må møde frem? 

 Hvilke regler gælder for test i forbindelse med prøver? 

 Må elever og kursister med særlige/helt særlige sociale, pædago-

giske eller behandlingsmæssige behov, som lige nu modtager un-

dervisning med fysisk fremmøde på skolen eller institutionen, 

blandes med deres stamklasse, som enten møder frem én dag om 

ugen eller har 50 procent fremmøde? 

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

tidstilbud og ungdoms- samt voksenuddannelser?  

 Hvilke anbefalinger er der til afholdelse af pause, frikvarterer 

mv.? 

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

senuddannelser her (uvm.dk) 

 

Erhvervsrettet VEU (AMU) 

På siden Erhvervsrettet VEU (AMU) er der offentliggjort følgende nye 

eller opdaterede spørgsmål:  

 Må en uddannelsesinstitution igen gennemføre virksomhedsforlagt 

undervisning med fysisk fremmøde? 

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/boerne-og-undervisningsministeriets-breve-om-covid-19
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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 Hvordan håndteres smitterisiko ved gennemførelse af AMU-

certifikatkurser, hvor afstandsanbefaling på 2 meter ikke kan over-

holdes? 

 Hvordan defineres afgangselever på AMU-kurser? 
Se det nye eller opdaterede spørgsmål vedr. AMU 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 17/03 kl. 18:42 

Nødundervisning 

Skal skoler og institutioner indberette nødundervisning til STUK? 

Test i genåbnede landsdele 

Hvilke regler gælder for test i forbindelse med prøver? 

Møder, aktiviteter, sociale arrangementer og lignende 

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

voksenuddannelser? 

Særligt om forårets genåbninger 

Hvilke anbefalinger er der til transport i forbindelse med ekskursioner og lignende? 

Er der særlige retningslinjer for kantiner og indtagelse af mad? 

Hvilke anbefalinger er der til afholdelse af pause, frikvarterer mv.? 

Må elever og kursister med særlige/helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige 

behov, som lige nu modtager undervisning med fysisk fremmøde på skolen eller institutionen, 

blandes med deres stamklasse, som enten møder frem én dag om ugen eller har 50 procent 

fremmøde? 

Erhvervsrettet VEU (AMU). Opdateret 17/03 kl. 14:31 

Kurser undtaget fra nedlukning 

Hvordan håndteres smitterisiko ved gennemførelse af AMU-certifikatkurser, hvor afstandsanbe-

faling på 2 meter ikke kan overholdes? 

Fremmøde 

Må en uddannelsesinstitution igen gennemføre virksomhedsforlagt undervisning med fysisk 

fremmøde? 

Hvordan defineres afgangselever på AMU-kurser? 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lisbeth Bang Thorsen 

Kontorchef 

Direkte tlf. +45 20 12 96 71 

lisbeth.bang.thorsen@stukuvm.dk 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/uddannelser-til-voksne/erhvervsrettet-veu#top
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/uddannelser-til-unge/fgu
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/uddannelser-til-unge/fgu

