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Til udbydere af AMU   

   

   

   

 

Nyhedsbrev til udbydere af AMU ifm. COVID-19 (uge 45) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender et nyhedsbrev til udbydere 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 af AMU opfor-

dres til løbende at holde sig orienteret på uvm.dk. Dette nyhedsbrev 

medtager ændringer fra den 28. oktober 2021 til og med den 12. novem-

ber 2021. 

 
 

Du kan løbende finde information fra  

Børne- og Undervisningsministeriet her:  

 

- Spørgsmål og svar  

- Hotline og hjælp  

- Udsendte breve om COVID-19  

- Love og bekendtgørelser 

 

Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet  

Nødlovens gyldighed forlænget 

Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområ-

det til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19 er for-

længet til den 23. december 2021.  

 

Med nødlovens forlængelse sikres det, at der ved påbud fra Styrelsen for 

Patientsikkerhed om hel eller delvis lukning fortsat er pligt til at etablere 

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/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/love-og-bekendtgoerelser
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nødpasning og iværksætte nødundervisning. Loven træder i kraft den 16. 

november 2021.  Der kan læses yderligere om Folketingets beslutning 

her (uvm.dk). 

Ved høj lokal COVID-19-smitte 

Få overblikket over, hvor der anbefales tiltag som følge af høj lokal 

smitte, og hvor Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt påbud for sko-

ler og uddannelsesinstitutioner m.v. 

 

Se kort over høj lokal smitte og påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed 

her (uvm.dk). 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lisbeth Bang Thorsen 

Kontorchef 

Direkte tlf. +45 2012 9671 

lisbeth.bang.thorsen@stukuvm.dk 

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/nov/211111-bredt-flertal-forlaenger-muligheden-for-at-give-noedundervisning
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/hoej-lokal-covid-19-smitte
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