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Nyhedsbrev til udbydere af FGU ifm. COVID-19 (uge 36) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender et nyhedsbrev til alle udby-

dere af FGU 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 den 2. september 2021 til den 9. 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  

Opdaterede retningslinje pr. 10. september 2021 

Opdaterede retningslinje for ungdoms- og voksenuddannelser træder i 

kraft den 10. september 2021. Ændringerne omfatter de regelændringer, 

der er på Børne- og Undervisningsministeriets område som følge af be-

slutningen om ikke at forlænge COVID-19’s status som en samfundskri-

tisk sygdom.  

 

Den opdaterede retningslinje kan læses her (uvm.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://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
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Seneste nye spørgsmål/svar på uvm.dk publiceret efter 2. 
september 2021 med relevans for institutioner med FGU 
 

Forberedende grunduddannelse (FGU) 

De seneste nye eller opdaterede spørgsmål om FGU fremgår nedenfor: 

 
 Må en skole eller uddannelsesinstitutioner vælge at fjernun-

dervise, hvis elever/kursister/deltagere er hjemme af CO-

VID-19-relaterede årsager? 
 Er der tale om fravær, hvis en elev/kursist/deltager på ung-

doms- og voksenuddannelser er syg pga. COVID-19 eller i 

isolation, fordi vedkommende er nær kontakt?  
 Hvilke ændringer trådte i kraft mandag den 6. september 

2021?  
 Hvilke ændringer træder i kraft den 10. september 2021?  
 Hvem er en nær kontakt?  
 Hvordan håndteres smittetilfælde i relation til dagtilbud 

mv./skolen/institutionen? 

 

Se de seneste nye eller opdaterede spørgsmål om FGU her (uvm.dk). 

 

Børne- og Undervisningsministeriet kan kontaktes for sektorrele-

vante spørgsmål til håndtering af COVID-19. For yderligere oplys-

ninger henvises til ministeriets hjemmeside her (uvm.dk). 

 

 

Med venlig hilsen 

Christine Lindrum Iversen 

Kontorchef 

Center for Folkeskole og Forberedende Grunduddannelse  
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet  

 

javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/fgu#0e5f1529fe3a425583010f739db335f8
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/hotline-og-hjaelp

	Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet
	Opdaterede retningslinje pr. 10. september 2021

	Seneste nye spørgsmål/svar på uvm.dk publiceret efter 2. september 2021 med relevans for institutioner med FGU
	Forberedende grunduddannelse (FGU)
	 Må en skole eller uddannelsesinstitutioner vælge at fjernundervise, hvis elever/kursister/deltagere er hjemme af COVID-19-relaterede 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?
	 Hvilke ændringer trådte i kraft mandag den 6. september 2021?
	 Hvilke ændringer træder i kraft den 10. september 2021?
	 Hvem er en nær kontakt?
	 Hvordan håndteres smittetilfælde i relation til dagtilbud mv./skolen/institutionen?



