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Til udbydere avu, FVU og OBU  

 

   

 

Nyhedsbrev til udbydere af avu, FVU og OBU ifm. COVID-19 

(uge 12) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender et nyhedsbrev til alle udby-

dere af avu, FVU og OBU 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 18. marts kl. 09:00 til 26. marts kl. 11:00. 

 

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 Børne- og Undervisningsministeriet  

 

Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark 

Regeringen (Socialdemokratiet) er enig med Venstre, Dansk Folkeparti, 

Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative, Li-

beral Alliance og Alternativet om en samlet rammeaftale for genåbningen 

af Danmark. 

Læs aftalen på Statsministeriets hjemmeside her (stm.dk) 

 

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.stm.dk/presse/pressemeddelelser/rammeaftale-om-plan-for-genaabning-af-danmark/
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Overblik over genåbning på børne- og undervisningsområdet 

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

forskelligt omfang alt efter skole- og uddannelsestype og beliggenhed. 

Børne- og Undervisningsministeriet har oprettet en side, der giver over-

blik over, hvad der er genåbnet fra den 22. marts 2021, og hvad der gen-

åbner fra tirsdag den 6. april 2021. 

Find overblik over genåbning på børne- og undervisningsområdet her 

(uvm.dk) 

 

Ekstra genåbning fra 22. marts på børne- og undervisningsområdet 

Et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om en yderligere 

genåbning. Afgangselever i grundskoler samt på ungdoms- og voksenud-

dannelser i landsdelene Københavns By, Københavns Omegn, Nordsjæl-

land og Østsjælland kan komme tilbage fra mandag den 22. marts efter 

samme model som resten af landet (50 pct.’s fremmøde), dog undtaget 

kommuner med særlig høj incidens. NB – præcis information om luk-

ning på kommunalt niveau vil løbende blive offentliggjort på Børne- og 

Undervisningsministeriet hjemmeside.  

Læs hele nyheden om den ekstra genåbning her (uvm.dk) 

Få overblik over genåbningen her (uvm.dk) 
 

Præcisering: Ungdoms- og voksenuddannelser må gerne afholde valghold 

Ungdoms- og voksenuddannelser må gerne afholde valghold, hvis det er 

nødvendigt for at gennemføre undervisningen, og der holdes 2 meters 

afstand. Det fremgår af retningslinjerne, som Børne- og Undervisnings-

ministeriet har opdateret. 

Find de opdaterede retningslinjer her (uvm.dk) 
 

Økonomisk kompensation til uddannelsesinstitutioner for nye test-opgaver 

I forbindelse med den gradvise genåbning forventes skoler og uddannel-

sesinstitutioner at skulle afvikle COVID-19-tests ved selvpodning under 

supervision. For at dække udgifterne til det arbejde, kompenseres de med 

80 millioner kroner. 

Læs mere om den økonomiske kompensation her (uvm.dk) 
 

Rådgivende vurdering fra Epidemikommissionen om kommuner i hovedstadsområdet 

Epidemikommissionens indstillinger om, hvorvidt der bør fastsættes reg-

ler efter epidemiloven på Børne- og Undervisningsministeriets område. 

Epidemikommissionen har afgivet en rådgivende vurdering om kommu-

ner i hovedstadsområdet med særlig høj incidens. 

Læs vurderingen af hovedstadsområdet her (uvm.dk). 

 

Opdaterede retningslinjer 

Følgende retningslinjer med relevans for almen VEU er blevet opdateret 

– bemærk de forskellige gyldighedsperioder:  

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/genaabning-og-test/overblik-over-genaabning
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/genaabning-og-test/overblik-over-genaabning
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/mar/210319-ekstra-genaabning-fra-22-marts-paa-boerne-og-undervisningsomraadet
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/genaabning-og-test/overblik-over-genaabning
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/mar/210325-praecisering-ungdoms--og-voksenuddannelser-maa-gerne-afholde-valghold
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/mar/210325-oekonomisk-kompensation-til-uddannelsesinstitutioner-for-nye-test-opgaver
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/epidemikommissionens-indstillinger
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 Generelle retningslinjer for ungdoms- og voksenuddannelserne gæl-

dende FRA 22. marts - retningslinjerne kan findes her (uvm.dk) 

 

 Generelle retningslinjer for ungdoms- og voksenuddannelserne gæl-

dende FRA 6. april - 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 gældende FRA 22. 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 gældende FRA 6. april – retningslinjerne kan 

findes her (uvm.dk) 
 

Regler om test 

På siden gives et samlet overblik over de nye regler og retningslinjer for 

test af elever over 12 år og ansatte. 

Se overblikket over regler for test her (uvm.dk) 

 

Udsendte materialer og vejledninger fra Børne- og Undervisningsministeriet 

 

Voksenuddannelser  

Nedenstående vejledninger og materialer kan findes under overskrifterne 

”Udsendte breve for uddannelser til voksne” ”Andre breve og oriente-

ringer fra ministeriet”. 

 

 Vejledning om afsluttende standpunktsbedømmelse på FVU dansk 

trin 4 og FVU-matematik trin 2 og håndtering af fagligt efterslæb – 

find vejledning her (uvm.dk) 

 Vejledning om afsluttende standpunktskarakterer på avu i sommer-

terminen 2021 og håndtering af fagligt efterslæb – find vejledning 

her (uvm.dk) 

 Vejledningsmateriale om ansættelseskontrakter for supervisorer - er-

hvervsskoler, AMU-Centre, VUC, offentlig gymnasier og FGU – 

find materiale her (uvm.dk) 

 Skabelon til stillingsopslag for supervisorer placeres – erhvervssko-

ler, AMU-Centre, VUC, offentlig gymnasier og FGU – find skabe-

lon her (uvm.dk) 

 

Under overskriften ”Breve fra ministeren på tværs af ministeriets områ-

der” 25. marts 2021 kan findes et brev fra børne- og undervisningsmini-

steren omkring modvirkning af corona-skam i forbindelse med test.  

Brevet indeholder også et inspirationsark til dialog om corona-skam 

 Find brev fra ministeren og inspirationsark om corona-skam her 

(uvm.dk)  

 

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/genaabning-og-test/test
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/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/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/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
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Nye spørgsmål/svar på uvm.dk i uge 12 med relevans for instituti-

oner med avu, FVU og OBU 

 

Økonomi og drift 

På siden Økonomi og Drift er der offentliggjort følgende nye eller opda-

terede spørgsmål:  

 Kompenseres institutionerne for øgede rengøringsudgifter? 
 

Se de nye eller opdaterede spørgsmål om økonomi og drift her (uvm.dk) 

 

Tværgående - ungdoms- og voksenuddannelser  

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

gjort følgende nye eller opdaterede spørgsmål:  

 Kan skoler og institutioner ansætte supervisorer, der ikke taler 

dansk? 

 Hvordan forventes skolen eller institutionen at skulle håndtere falsk 

positive hurtigtests? 

 Forventes skoler og institutioner selv at må indkøbe hurtigtest? 

 Kan den lokale testafvikling på skolen/institutionen ske på udbud af 

en privat leverandør? 

 Hvordan forventes internationale elever, kursister og deltagere, som 

ikke har NemID eller adgang til Sundhed.dk, at blive håndteret? 

 Forventes skoler og institutioner at få udleveret ark, hvor elever og 

ansatte kan nedskrive testsvar? 

 Forventes skoler og institutioner at blive dataansvarlige for behand-

ling af elever og ansattes helbredsoplysninger? 

 Hvor mange supervisorer må maksimalt blive uddannet per 

skole/institution? 

 Forventes flere supervisorer at kunne blive uddannet løbende? 

 Hvad forventes at ske, hvis hurtigtest som selvpodning under super-

vision giver et positivt testresultat? 

 Hvor længe forventes det, at supervisorerne skal være ansat? 

 Hvilke ansættelsesvilkår forventes at gælde, hvis eksisterende perso-

nale frivilligt påtager sig funktionen som supervisor? 

 I hvilke tilfælde skal der indhentes børneattest for supervisorer? 

 Hvordan forventes efterskoler, frie fagskoler og kostskoler at for-

holde sig i tilfælde af, at en elev testes positiv ved en antigentest på 

skolen? 

 Hvordan forventes skoler og institutioner at leve op til oplysnings-

pligten? 

 Forventes kravet om lokal testkapacitet på skoler og institutioner 

også at omfatte virksomhedsforelagt undervisning? 

 Hvilke ansættelsesvilkår forventes at gælde ved ansættelse af super-

visorer på erhvervsskoler, AMU-centre, VUC’er, offentlige gymna-

sier og FGU-institutioner? 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/oekonomi-og-drift
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 Hvilke ansættelsesvilkår forventes at gælde ved ansættelse af super-

visorer på frie fagskoler, efterskoler og private gymnasier og studen-

terkurser? 

 Må man stadig mødes i trivselsgrupper, efter der åbnes yderligere 

for skoler samt ungdoms- og voksenuddannelser den 6. april 2021? 

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

tilbud og ungdoms- samt voksenuddannelser? 

 Kan klubtilbud mv. samt ungdomsskolens fritidsundervisning holde 

åbent for elever der har 50 procent fremmøde? 

 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 undervis-

ning med fysisk fremmøde på skolen eller institutionen, blandes 

med deres stamklasse, som har 50 procent fremmøde? 

 Må skoler og institutioner, der åbner den 22. marts (ugen før påske), 

dele afgangsklasserne op, så de har fremmøde hhv. 2 og 3 dage hver 

i ugen op til påske? 

 Kan elever deltage i deres prøver med fysisk fremmøde på skolen, 

hvis prøven ligger i den uge, hvor eleverne har fjernundervisning? 

 Hvad betyder 50 procents fremmøde? 

 Skal der åbnes fra den 6. april 2021, hvis skolen/institutionen på det 

tidspunkt ikke er klar til at efterleve de sundhedsfaglige retningslin-

jer? 

 Hvilke uddannelsesområder er åbne fra den 6. april 2021? 

 I hvilke kommuner er udendørs undervisning fortsat relevant fra 

den 6. april 2021? 

 Hvilke forsikringsforhold gælder ved selvpodning undre supervision 

på skolen/institutionen? 

 Kan tro- og loveerklæringer udgøre ledelsens kontrol af testresulta-

tet hos de ansatte på efterskoler, frie fagskoler og ungdoms- og vok-

senuddannelsesinstitutioner? 

 Hvilke forsikringsforhold gælder ved selvpodning under supervision 

på skolen/institutionen? 

 Kan skolen/institutionen nøjes med at indberette positive testresul-

tater?  

 Skal skolen/institutionen tilbyde test lokalt? 

 Hvornår skal testen finde sted?  

 Stilles der krav om, at elever m.v. og ansatte lader sig teste på sko-

len/institutionen?  

 Forventes testen på skolen/institutionen at skulle tilrettelægges som 

selvpodning under supervision?   

 Har skolen/institutionen pligt til at tilbyde hjælp til elever m.v. og 

ansatte, der enten ikke kan eller ønsker at foretage selvpodningen? 

 Kan tro- og loveerklæringer udgøre ledelsens kontrol af testresulta-

tet hos de ansatte på efterskoler, frie fagskoler og ungdoms- og vok-

senuddannelsesinstitutioner? 
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 Hvad kan tilskuddet til kommunale folkeskoler, PPR, klubber og 

elevråd til et fagligt løft frem mod sommeren 2021 anvendes til? 

 Hvad kan tilskuddet til fri- og privatskoler, frie fagskoler, eftersko-

ler, erhvervsuddannelser til et fagligt løft frem mod sommeren 2021 

anvendes til? 

 Hvilke skoler og institutioner forventes at skulle etablere hurtigtest 

ved selvpodning under supervision? 

 Hvem forventes at være i målgruppen for selvpodning under super-

vision på skoler og institutioner? 

 Fra hvilken dato forventes der krav om, at der lokalt på skoler og 

institutioner kan tilbydes hurtigtest ved selvpodning under supervi-

sion?  

 Hvor er der oplysninger om, hvad skoler og institutioner skal forbe-

rede sig på, inden der kan gennemføres hurtigtest ved selvpodning 

under supervision?  

 Hvor er der oplysninger om, hvordan skoler og institutioner forven-

tes at skulle gennemføre hurtigtest ved selvpodning under supervi-

sion?  

 Forventes det, at den enkelte skole eller institution selv skal sørge 

for indkøb af test? 

 Forventes det, at den enkelte skole eller institution selv skal sørge 

for indkøb af værnemidler?  

 Hvilke værnemidler forventes skoler og institutioner at anvende i 

forbindelse med gennemførelse af hurtigtest ved selvpodning under 

supervision? 

 Hvem forventes at skulle supervisere elever og ansattes podning af 

sig selv? 

 Hvem forventes at skulle aflønne supervisorerne? 

 Hvad forventes der at ske, hvis hurtigtest ved selvpodning under su-

pervision giver et positivt testresultat? 

 Er der særlige individuelle sundhedsmæssige forhold man skal være 

opmærksom på, når eleverne udfører selvtest under supervision? 

 Kan eleverne, kursisterne, deltagerne og ansatte fortsat vælge at be-

nytte hurtigtest eller PCR-test fremfor selvpodning ved supervision? 

 Hvem forventes at ansætte supervisorer? 

 Hvordan forventes supervisorer at blive ansat? 

 Hvor mange supervisorer forventes det, at en skole eller institution 

skal bruge? 

 Hvilke krav eller faglige kvalifikationer forventes det, at superviso-

rerne skal opfylde? 

 Skal skoler og institutioner selv betale for testkits, værnemidler og 

uddannelse af supervisorer? 

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

len/institutionen? 
Se de nye eller opdaterede spørgsmål tværgående for ungdoms- og vok-

senuddannelser her (uvm.dk) 

 

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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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 25/03 kl. 16:30 

Trivselsaftale 

Må man stadig mødes i trivselsgrupper, efter der åbnes yderligere for skoler samt ungdoms- og 
voksenuddannelser den 6. april 2021? 

Symptomer og håndtering af smitte 

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

Møder, aktiviteter, sociale arrangementer og lignende 

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

Udendørs undervisning 

I hvilke kommuner er udendørs undervisning fortsat relevant fra den 6. april 2021?  

Test i genåbnede landsdele 

Kan tro- og loveerklæringer udgøre ledelsens kontrol af testresultatet hos de ansatte på eftersko-
ler, frie fagskoler og ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner? 

Trivselsaftale 

Hvad kan tilskuddet til kommunale folkeskoler, PPR, klubber og elevråd til et fagligt løft frem 
mod sommeren 2021 anvendes til? 

Hvad kan tilskuddet til fri- og privatskoler, frie fagskoler, efterskoler, erhvervsuddannelser til et 
fagligt løft frem mod sommeren 2021 anvendes til? 

Særlig om forårets genåbninger 

Kan klubtilbud mv. samt ungdomsskolens fritidsundervisning holde åbent for elever der har 50 
procent fremmøde? 

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 har 50 procent fremmøde? 

Må skoler og institutioner, der åbner den 22. marts (ugen før påske), dele afgangsklasserne op, så 
de har fremmøde hhv. 2 og 3 dage hver i ugen op til påske? 

Kan elever deltage i deres prøver med fysisk fremmøde på skolen, hvis prøven ligger i den uge, 
hvor eleverne har fjernundervisning? 

Hvad betyder 50 procents fremmøde? 

Skal der åbnes fra den 6. april 2021, hvis skolen/institutionen på det tidspunkt ikke er klar til at 
efterleve de sundhedsfaglige retningslinjer? 

Hvilke uddannelsesområder er åbne fra den 6. april 2021? 

Selvpodning under supervision 

Kan skoler og institutioner ansætte supervisorer, der ikke taler dansk? 

Hvordan forventes skolen eller institutionen at skulle håndtere falsk positive hurtigtests? 

Forventes skoler og institutioner selv at må indkøbe hurtigtest? 

Kan den lokale testafvikling på skolen/institutionen ske på udbud af en privat leverandør? 

Hvordan forventes internationale elever, kursister og deltagere, som ikke har NemID eller ad-

gang til Sundhed.dk, at blive håndteret? 

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
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Forventes skoler og institutioner at få udleveret ark, hvor elever og ansatte kan nedskrive test-

svar? 

Forventes skoler og institutioner at blive dataansvarlige for behandling af elever og ansattes hel-

bredsoplysninger? 

Hvor mange supervisorer må maksimalt blive uddannet per skole/institution? 

Forventes flere supervisorer at kunne blive uddannet løbende? 

Hvad forventes at ske, hvis hurtigtest som selvpodning under supervision giver et positivt testre-

sultat? 

Hvor længe forventes det, at supervisorerne skal være ansat? 

Hvilke ansættelsesvilkår forventes at gælde, hvis eksisterende personale frivilligt påtager sig funk-

tionen som supervisor? 

I hvilke tilfælde skal der indhentes børneattest for supervisorer? 

Hvordan forventes efterskoler, frie fagskoler og kostskoler at forholde sig i tilfælde af, at en elev 

testes positiv ved en antigentest på skolen? 

Hvordan forventes skoler og institutioner at leve op til oplysningspligten? 

Forventes kravet om lokal testkapacitet på skoler og institutioner også at omfatte virksomheds-

forelagt undervisning? 

Hvilke ansættelsesvilkår forventes at gælde ved ansættelse af supervisorer på erhvervsskoler, 

AMU-centre, VUC’er, offentlige gymnasier og FGU-institutioner? 

Hvilke ansættelsesvilkår forventes at gælde ved ansættelse af supervisorer på frie fagskoler, efter-

skoler og private gymnasier og studenterkurser? 

Hvilke forsikringsforhold gælder ved selvpodning under supervision på skolen/institutionen? 

Kan skolen/institutionen nøjes med at indberette positive testresultater? 

Skal skolen/institutionen tilbyde test lokalt? 

Hvornår skal testen finde sted? 

Stilles der krav om, at elever m.v. og ansatte lader sig teste på skolen/institutionen? 

Har skolen/institutionen pligt til at tilbyde hjælp til elever m.v. og ansatte, der enten ikke kan el-

ler ønsker at foretage selvpodningen? 

Forventes testen på skolen/institutionen at skulle tilrettelægges som selvpodning under supervi-

sion? 

Stilles der krav om, at elever m.v. og ansatte lader sig teste på skolen/institutionen? 

Hvilke skoler og institutioner forventes at skulle etablere hurtigtest ved selvpodning under su-

pervision? 

Hvem forventes at være i målgruppen for selvpodning under supervision på skoler og institutio-

ner? 

Fra hvilken dato forventes der krav om, at der lokalt på skoler og institutioner kan tilbydes hur-

tigtest ved selvpodning under supervision?  

Hvor er der oplysninger om, hvad skoler og institutioner skal forberede sig på, inden der kan 

gennemføres hurtigtest ved selvpodning under supervision?  

Hvor er der oplysninger om, hvordan skoler og institutioner forventes at skulle gennemføre hur-

tigtest ved selvpodning under supervision?  

Forventes det, at den enkelte skole eller institution selv skal sørge for indkøb af test? 

Forventes det, at den enkelte skole eller institution selv skal sørge for indkøb af værnemidler? 
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Hvem forventes at skulle supervisere elever og ansattes podning af sig selv? 

Hvilke værnemidler forventes skoler og institutioner at anvende i forbindelse med gennemfø-

relse af hurtigtest ved selvpodning under supervision? 

Hvem forventes at skulle aflønne supervisorerne? 

Hvad forventes der at ske, hvis hurtigtest ved selvpodning under supervision giver et positivt 

testresultat? 

Er der særlige individuelle sundhedsmæssige forhold man skal være opmærksom på, når eleverne 

udfører selvtest under supervision? 

Kan eleverne, kursisterne, deltagerne og ansatte fortsat vælge at benytte hurtigtest eller PCR-test 

fremfor selvpodning ved supervision? 

Hvem forventes at ansætte supervisorer? 

Hvordan forventes supervisorer at blive ansat? 

Hvor mange supervisorer forventes det, at en skole eller institution skal bruge? 

Hvilke krav eller faglige kvalifikationer forventes det, at supervisorerne skal opfylde? 

Skal skoler og institutioner selv betale for testkits, værnemidler og uddannelse af supervisorer? 

Økonomi og drift. Opdateret 26/03 kl. 08:54 

Rengøring 

Kompenseres institutionerne for øgede rengøringsudgifter? 
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