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Til udbydere af avu, FVU og OBU  

 

Nyhedsbrev til udbydere af avu, FVU og OBU ifm. CO-
VID-19 (uge 48) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender et nyhedsbrev til udbydere 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 institutioner opfordres til 

løbende at holde sig orienteret på uvm.dk. Dette nyhedsbrev medtager 

ændringer fra den 13. november til den 30. november 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  

Coronapas på ungdoms- og voksenuddannelser 

Fra mandag den 29. november 2021 er der indført krav om gyldigt co-

ronapas på ungdoms- og voksenuddannelser samt forberedende uddan-

nelser. Det gælder både elever, kursister, deltagere, personale og besø-

gende. Det har Folketingets epidemiudvalg besluttet efter indstilling fra 

Epidemikommissionen. 

 

Følgende vil være undtaget for krav om fremvisning af gyldigt corona-

pas: 

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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 Elever på ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 

(STU) samt personer, som er henvist til undervisning efter lov 

om specialundervisning for voksne. 

 Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskre-

vet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra 

at få foretaget en COVID-19-test. 

 Personer under 15 år. 

 Personer, der af skolen eller institutionen ikke vurderes at være 

omfattet af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om selvisola-

tion af smittede, selvom personen har et positivt testresultat af en 

PCR-test, der er mindre end 14 dage gammelt. 

 Skolen eller uddannelsesinstitutionen skal mindst to gange ugent-

ligt gennemføre stikprøvekontrol af, om de omfattede personer 

har et gyldigt coronapas. Såfremt en elev, kursist, deltager eller 

besøgende ikke kan fremvise et gyldigt coronapas, kan ved-

kommende bortvises fra institutionens lokaliteter og lokaler. 

 

Læs bekendtgørelse om krav om coronapas på ungdoms- og voksenud-

dannelser på Børne- og Undervisningsministeriets område i forbindelse 

med håndtering af covid-19 her (retsinformation.dk). 

 

Skolen eller uddannelsesinstitutionen kan ikke tilbyde nødundervisning 

til elever, kursister eller deltagere, som ikke kan fremvise gyldigt corona-

pas. 

 

Der er indført krav om forevisning af gyldigt coronapas for ansatte på 

blandt andet Børne- og Undervisningsministeriets område, der er omfat-

tet af statslig overenskomst. Det betyder, at fri- og privatskoler, eftersko-

ler, frie fagskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser skal pålægge de-

res ansatte at forevise et gyldigt coronapas. Der henvises her til Medar-

bejder- og Kompetencestyrelsen, som fastsætter regler for denne mål-

gruppe. 

 

Læs pressemeddelelsen fra Medarbejder og Kompetencestyrelsen her 

(medst.dk).  

Mulighed for lokal håndtering af COVID-19-fravær til vinterprø-

verne 

Der gives lokal mulighed for, at skoler og institutioner kan aflyse en elevs 

prøve i følgende tilfælde:  

 

 Hvis skolen eller institutionen på grund af foranstaltninger mod 

COVID-19 ikke kan afholde prøven på det planlagte tidspunkt. 

 Hvis en enkelt elev eller kursist ikke kan deltage på grund af ele-

vens/kursistens sygdom. Det gælder, uanset om eleven/kursisten 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2135
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2135
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2135
https://www.medst.dk/nyheder/krav-om-coronapas-paa-de-statslige-arbejdspladser/
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er syg med COVID-19 eller anden sygdom og altså uafhængigt af 

årsagen til sygdommen. 

 Hvis eleven eller kursisten på grund af COVID-19-relaterede for-

hold ikke bør møde frem til prøven.  

 

For mundtlige prøver skal institutionens leder vurdere, om det er muligt 

at udsætte prøven til et senere tidspunkt i vinterterminen, før en prøve 

aflyses. Kan den mundtlige prøven afholdes senere i prøveterminen, ud-

sættes prøven hertil. 

 

Eleven eller kursisten vil ved en aflyst prøve i stedet få ophøjet sin afslut-

tende standpunktskarakter til prøvekarakter. 

 

Reglerne gælder for grundskolen, gymnasiale uddannelser og almen vok-

senuddannelse. Øvrige områder på Børne- og Undervisningsministeriets 

område berøres ikke. 

 

Læs bekendtgørelse om midlertidige foranstaltninger ved prøveafhol-

delse i vinterterminen 2021/22 i de gymnasiale uddannelser, gymnasiale 

fag i eux-forløb samt i almen voksenuddannelse som led i forebyggelsen 

og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 her (retsinformation.dk). 

 

Opdaterede retningslinjer  

Retningslinjer for grundskoler, efterskoler, frie fagskoler og kostafdelin-

ger på fri- og privatskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser er ble-

vet opdateret med nyt om bl.a. krav til gyldigt coronapas for ansatte og 

for elever, kursister, deltagere og besøgende på ungdoms- og voksenud-

dannelser.  

 

Se de opdaterede retningslinjer her (uvm.dk). 

 

Seneste nye spørgsmål/svar på uvm.dk publiceret efter 
12. oktober 2021  

Almen VEU (OBU, FVU og avu) 

De seneste nye eller opdaterede spørgsmål om almen VEU fremgår ne-

denfor: 

 Hvilke anbefalinger og restriktioner gælder for sociale arrange-

menter uden for undervisningstiden på ungdoms- og voksenud-

dannelser? 

 Er der krav om gyldigt coronapas for ansatte på ungdoms- og 

voksenuddannelser? 

 Kan skoler og uddannelsesinstitutioner kræve at elever og lærere 

er fuldt vaccinerede forud for en studietur, såfremt det er et krav 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2133
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2133
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2133
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2133
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
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for at få adgang til museer, restauranter mv. på rejsedestinatio-

nen? 

 Er der tale om fravær, hvis en elev/kursist/deltager bliver bort-

vist, fordi vedkommende ikke kan fremvise et gyldigt coronapas? 

 Er der krav om, at institutioner for ungdoms- og voksenuddan-

nelser informerer om coronapas? 

 Vil institutioner for ungdoms- og voksenuddannelser få mulig-

hed for at stille lokal testkapacitet til rådighed, ligesom i foråret 

2021? 

 Hvilken dokumentation udgør et gyldigt coronapas? 

 Skal institutioner for ungdoms- og voksenuddannelser kontrol-

lere om en elev/kursist/deltager eller besøgende har et gyldigt 

coronapas? 

 Må institutioner for ungdoms- og voksenuddannelser registrere, 

at en elev/kursist/deltager er vaccineret for COVID-19 eller tid-

ligere smittet for at undgå løbende kontrol af coronapas? 

 Er der undtagelser fra kravet om coronapas på ungdoms- og 

voksenuddannelser? 

 Er der krav om gyldigt coronapas for ansatte på ungdoms- og 

voksenuddannelser? 

 Er der krav om gyldigt coronapas ved deltagelse i undervisning, 

sociale og faglige arrangementer på ungdoms- og voksenuddan-

nelser? 

 Må en skole eller uddannelsesinstitutioner vælge at fjernunder-

vise, hvis elever/kursister/deltagere er hjemme af COVID-19-re-

laterede årsager? 

 Er der tale om fravær, hvis en elev/kursist/deltager på ungdoms- 

og voksenuddannelser er syg pga. COVID-19 eller i isolation, 

fordi vedkommende er nær kontakt? 

 Hvordan forholder man sig, hvis elever bliver smittet med CO-

VID-19 og eventuelt skal isoleres på en studietur eller lejrskole til 

udlandet? 

 

Se de seneste nye eller opdaterede spørgsmål om almen VEU her 

(uvm.dk). 

 

Børne- og Undervisningsministeriet kan kontaktes for sektorrelevante 

spørgsmål til håndtering af COVID-19. For yderligere oplysninger henvi-

ses til ministeriets hjemmeside her (uvm.dk). 

 

 

Med venlig hilsen 
 

Lisbeth Bang Thorsen 

Kontorchef  

Kontor for Voksen- og Efteruddannelser 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/almen-veu#7a4a338739d3409ca8440a764083fecb
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/hotline-og-hjaelp
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