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Til den kommunale forvaltning 

og alle ledere i grundskoler 

 

   

 

Nyhedsbrev til grundskoler ifm. COVID-19 (uge 35) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender et nyhedsbrev til alle grund-

skoler 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 grundskoler opfordres til 

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

ændringer fra den 19. august 2021 til den 2. september 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  

Den automatiske nedlukningsmodel 

Den automatiske nedlukningsmodel ophører den 1. september 2021. Det 

betyder, at kommunalbestyrelserne fra den 1. september 2021 ikke læn-

gere har hjemmel til at lukke grundskoler, SFO’er, klubtilbud, ungdoms- 

og voksenuddannelsesinstitutioner samt videnpædagogiske aktivitetscen-

tre m.fl. på Børne- og Undervisningsministeriets område, når incidensen 

mv. overstiger de fastsatte niveauer i enten et sogn eller en kommune. Se 

også Sundhedsministeriets nyhed om modellens ophør her (sum.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/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
https://sum.dk/nyheder/2021/august/lokale-tiltag-afloeser-automatiske-nedlukninger-
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Der vil stadig være mulighed for, at Styrelsen for Patientsikkerhed kan 

udstede påbud til en kommunalbestyrelse om at lukke skoler, institutio-

ner m.m., hvor der er høj smitte. Der vil desuden fortsat være en intensiv 

overvågning af, hvordan smitten udvikler sig med henblik på at under-

støtte den lokale smitteforebyggende indsats.  

Retningslinjer 

De generelle retningslinjer for grundskoler samt efterskoler, frie fagsko-

ler og kostafdelinger på fri- og privatskoler samt ungdoms- og voksenud-

dannelsesinstitutioner er opdateret som følge af den automatiske nedluk-

ningsmodels ophør.  

 

Retningslinjerne er opdateret som følge heraf og kan læses her (uvm.dk).  

 

Beslutningen om ikke at forlænge COVID-19s status som en samfunds-

kritisk sygdom vil på Børne- og Undervisningsministeriets område be-

tyde, at en række regler vil blive udfaset eller erstattet af anbefalinger. 

Den nuværende kategorisering af COVID-19 som en samfundskritisk 

sygdom ophører den 10. september 2021. Der følger nærmere informa-

tion fra Børne- og Undervisningsministeriet.  

 

Retningslinjerne vil snarest blive opdateret, så de afspejler, hvad der gæl-

der fra den 10. september 2021.  

Seneste nye spørgsmål/svar på uvm.dk publiceret efter 
19. august 2021 med relevans for grundskoler 
 

Grundskolen 

De seneste nye eller opdaterede spørgsmål om grundskolen fremgår ne-

denfor: 

 

 Hvem har tilsynsforpligtelsen over for eleverne ved nødun-

dervisning uden fysisk tilstedeværelse i tilfælde af påbud fra 

Styrelsen for Patientsikkerhed (fjernundervisning)?  

 Kan skoler, dagtilbud mv., SFO, fritidstilbud og ungdoms- og 

voksenuddannelser blive nedlukket?  

 Hvilke anbefalinger gælder der i områder med høj lokale 

smitte? 

 Hvilke fraværsregler gælder ved nødundervisning? 

 Hvis en elev i grundskolen har været i udlandet og følger op-

fordringen eller kravet om selvisolation, tæller der så som 

ulovligt fravær fra skolen?  
 Må elever blive hjemme, hvis man som forældre er utryg ved 

at sende sit barn i skole?   

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
javascript:
javascript:
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Se de seneste nye eller opdaterede spørgsmål om grundskolen her 

(uvm.dk). 

 

 

Med venlig hilsen 
 

Janne Steensgaard Samuelsson  

Kontorchef  

Center for Folkeskole og Forberedende Grunduddannelse  

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen#46f0dfe4d7e34e7fa5a705fdc9354e2c
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